
اخللفاء: كتاب  لثالثة  اهللا وا تضمنه من مغازي رسول  ء مبا    االكتفا
األندلسي: املؤلف لكالعي  لربيع سليمان بن موسى ا ا و   أب

  مقدمة املؤلف

قال الشيخ الفقيه اخلطيب احملدث الثبت الشهيد أبو الربيع سليمان بن موسى بن سامل الكالعي البلنسي كرم اهللا 
  واهمثواه وجعل اجلنة مستقره ومأ

احلمد هللا الذي من علينا باإلسالم وأكرمنا بنبيه حممد عليه أفضل الصلوات والسالم وجعل آثاره الكرمية ضالتنا 
املنشودة واالقتداء هبديه األهدى ونوره األوضح األبدي غايتنا املقصودة وأمنيتنا املودودة وأنعم على قلوبنا 

  صدره أو إليه منتماهباالرتياح لذكراه واالهتزاز عند مساع خرب عنه م
وإنه ألثر رجاء يف هذه القلوب البطالة وأثاره خري يرجى أن يذودها عن مشارع اجلهالة ومنازع الضاللة فإن 

  االرتياح للذكر شهادة احلب وأمارة احملب
  وقد روى عنه صلوات اهللا عليه نقلة السنة أن من أحبه كان معه يف اجلنة

  قيقة ويسلك بنا من الوقوف عند مقتضيات أوامره ونواهيه طريقة بالسعادة خليقةفنسأل اهللا أن يكتبنا يف حمبيه ح
فما نزال طالبني ذلك من أكرم مطلوب لديه راغبني فيه إىل خري مرغوب إليه وإن مل نكن أهال لإلسعاف بتقصرينا 

  يف األعمال فإنه جل جالله أهل اجلود واإلفضال
الكرمي صلى اهللا عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه املنتخبني خري صحب ونصلي قبل وبعد على هذا النيب املبارك 

  وخري آل
صلى اهللا عليه {وهذا كتاب ذهبت فيه إىل إيقاع اإلقناع وإمتاع النفوس واألمساع باتساق اخلرب عن سرية رسول 

دن مولده إىل أن وذكر نسبه ومولده وصفته ومبعثه وكثري من خصائصه وأعالم نبوته ومغازيه وأيامه من ل} وسلم
  استأثر اهللا به وقبض روحه الطيبة إليه صلوات اهللا وبركاته عليه

مقدما لذلك ما جيب تقدميه ومتمما من ذكر أوليته املباركة بلدا وحمتدا مبا حيسن علمه وتعليمه ملخصا مجيعه من 
بن إسحاق الذي توىل عبد  كتب أئمة هذا الشأن الذين صرفوا إليه اعتناءهم واستنفذوا يف آناءهم ككتاب حممد

امللك بن هشام هتذيبه واختصاره وكتاب موسى بن عقبة الذي استحسن األئمة اقتصاده واقتصاره وغريمها من 
  اجملموعات اليت ال يدمي اإلنصاف قصد جامعها وال يذم االختبار اختياره

ه من اللغات وكثري من األنساب ولكن عظم املعول حبكم اخلاطر األول على كتاب ابن إسحاق إياه أردت وجتريد
  واألشعار قصدت و على ترتيبه غالبا جريت ومنزعه يف أكثر ما خيص املغازي حتريت
  فإنه الذي شرب ماء هذا الشأن فأنقع ووقع كتابه من نفوس اخلاص والعام أجل موقع
اعه و تقطع باخلواطر املستجمعة إال أنه يتخلله كما أشرنا إليه قبل أشياء من غري املغازي تقدح عند اجلمهور يف إمت

  لسماعه
وإن كانت تلك القواطع عريقة يف نسب العلم وحقيقة بالتقييد والنظم فعسى أن يكون هلا مكان هو بإيرادها أخص 

  إذ لكل مقام مقال ال حيسن يف غريه اإليراد له والنص
لناس إليها بالضروري احلثيث ولذلك نويت فيه أن أحذف ما ختلله من مشبع األنساب اليت ليس احتياج كل ا



ونفيس اللغات املعوق اعتراضها اتصال األحاديث حىت ال يبقى إال األخبار اجملردة و خالصة املغازي اليت هي يف 
  هذا اجملموع املقصودة املعتمدة

نفوس له قبوال و ظنا مىن أنه إذا أذن اهللا يف متامه وتكفل تعاىل بتيسري حماولته وفق املأمول وتقريب مرامه استأنفت ال
  عليه إقباال و مل يزده هذا النقص لدى مجهورهم إال كماال

مث بدا يل أن أزيد على هذا املقدار ما حيسن يف هذا املضمار وأعوض مما حذفت منه من اللغات واألنساب واألشعار 
ين اليت طار هبا يف الناس طائر مبا يكون له إن شاء اهللا مزية االختيار ويروق عليه رونق اإليثار منتقيا ذلك من الدواو

  االشتهار ومتخريا له من األماكن اليت ال يستقل حبصر فوائدها و انتقاء فرائدها كل خمتار
ككتاب ابن عقبة وقد مسيته فإنه وإن اختصره جدا فقد أحسن العبارة وأتى مواضع من املغازي حذاها بسطه و 

  محاها اختصاره
  ها يف هذا املختصر على حنو ما رمسهوسأضع على كثري منها ميسمه وأرمس

وقد وقفت على كتاب حممد بن عمر الواقدي يف املغازي ومل حيضرين اآلن لكين رأيته كثريا ما جيري مع ابن إسحاق 
  فاستغنيت عنه به لفضل فصاحة ابن إسحاق يف اإليراد وحسن بيانه الذي ال يفقد معه استحسان احلديث املعاد

بعث وهو مشبع يف بابه ممتع باستيفائه واستيعابه قد نقلت هنا منه مجال تناسب الغرض وللواقدي أيضا كتاب امل
  املسطور وتصد املعترض أن جيور

وكذلك كتاب الزبري بن أيب بكر القاضي رمحه اهللا يف أنساب قريش وهو كما مسعت شيخنا اخلطيب أبا القاسم ابن 
  أنه كان يقول فيه هو كتاب عجب ال كتاب نسب حبيش رمحه اهللا حيكى عن شيخه أيب احلسن ابن مغيث

  التقطت أيضا من درره نفائس معجبة وختريت من فوائده خنبا ملتخريها موجبة
ومثله التاريخ الكبري أليب بكر ابن أيب خيثمة وناهيك به من حبر ال تكدره الدالء وغمر ال ينفذه األخذ الدراك وال 

  يستنزفه الورد الوالء
من غري هذه الكتب املسماة فأنظمه يف هذا النظام وأضطر إىل اإلفادة به مساق الكالم إما وكم شيء أستحسنه 

  متمما حلديث سابق وإما مفيدا بغرض ملا تقدمه مطابق
فإن مل يكن بينهم يف األحاديث اختالف يشعر بنقض فكثريا ما أدخل حديث بعضهم يف حديث بعض ليكون املساق 

  أبني واالتساق أحسن
  عارض خالف فالفصل حينئذ أرفع لإلشكال وأدفع للمقالوإن عرض 

ورمبا فصلت بني بعض أحاديثهم وإن اشتبهت معانيها حبسب ما تدعو إليه ضرورة املوضع أو حتمل على إعادته 
  حالوة املوقع

أنه  وكل ذلك يشهد اهللا أن املراد فيه بالقصد األول وجهه الكرمي وإحسانه العميم ورمحته اليت منها شق لنفسه
  الرمحن الرحيم

وعمارة خواطرهم مبا } صلى اهللا عليه وسلم{مث القصد الثاين متوفر على إيثار الرغبة يف إيناس الناس بأخبار نبيهم 
  يكون هلم يف العاجل واآلجل أنفع وأسلم

سلم أخاه ما أفاد امل} صلى اهللا عليه وسلم{وقد عم عليه الصالة والسالم بربكة دعائه سامع حديثه ومبلغه وقال 
  املسلم أفضل من حديث حسن بلغه فبلغه

وال أحسن بعد كتاب اهللا الذي هو أحسن القصص وأصدق القصص وأفضل احلصص وأجلى األشياء للغصص من 



اليت بالوقوف عليها توجد حالوة اإلسالم ويعرف كيف متهدت السبل إىل } صلى اهللا عليه وسلم{أخبار رسول اهللا 
  دار السالم

لو احلاضرون هلذا الكتاب من أن يسمعوا ما صنع اهللا لرسوله يف أعداء تنزيله فيستجزلوا ثواب الفرح فإنه ال خي
بنصر اهللا أو يستمعوا ما امتحنه اهللا به من احملن اليت ال يطيق احتماهلا إال نفوس أنبياء اهللا بتأييد اهللا فيعتربوا بعظيم ما 

ب تأدبا بآدابه وجريا يف الصرب على ما يصيبهم واالحتساب ملا لقيه من شدائد اخلطوب ويصطربوا لعوارض الكرو
  ينوهبم على طريقه صربه واحتسابه

وتلك غايات لن نبلغ عفوها جبهدنا ولن نصل أدانيها بنهاية ركضنا وشدنا وإمنا علينا بذل اجلهد يف قصد االهتداء 
  وعلى اهللا سبحانه املعونة يف الغاية واالبتداء

اهللا طلق هذا املعىن كما نويت وبلغت حاجة نفسي منه وقضيت فلى نية إن ساعدت املشيئة  وإذا استوفيت بفضل
بذكر مغازي اخللفاء } صلى اهللا عليه وسلم{عليها يف أن أصل هذا الغرض املتقدم من ذكر مغازي رسول اهللا 

شيخنا اخلطيب أيب القاسم  الثالثة األول رضي اهللا عنهم منتحال على رجاء معونة اهللا أسباهبا ومنتخال من كتاب
رمحه اهللا ومن غريه مما هو يف حنو معناه صفوها ولباهبا لتنتظم الفائدتان معا ويكون اخلرب عن مغازي رسول اهللا 

  ومغازي خلفائه الذين هبديهم االئتمام يف مكان واحد جمتمعا} صلى اهللا عليه وسلم{
أن يكون هذا اجملموع كافيا يف البابني وافيا بالغرضني املنتابني وأرجو حبول اهللا الذي له الطول وبيده القوة واحلول 

  ومغازي اخللفاء} صلى اهللا عليه وسلم{ولذلك ترمجته بكتاب االكتفاء مبا تضمنه من مغازي رسول اهللا 
 وفضله جل جالله نعم الكفيل أن جيزي به خري اجلزاء وجيعله من عددنا النافعة يوم اللقاء فهو عز وجهه امللجأ

  واملعول وبه أستعني وعليه أتوكل ال إله إال هو سبحانه هو حسيب وإليه أنيب

  تسليما وكيف طهره اهللا نفسا وخيما وشرفه حديثا وقدميا} صلى اهللا عليه وسلم{ذكر نسب رسول اهللا 

صريه لديهم قبل  وألقى إىل آبائه األقدمني من الدالئل على اصطفائه إياه يف اآلخرين و ابتعاثه له رمحة للعاملني ما
  وجوده بطوائل السنني معلوما

إن اهللا اصطفى من ولد إبراهيم } صلى اهللا عليه وسلم{يف الصحيح من حديث و اثلة بن األسقع قال رسول اهللا 
إمساعيل واصطفى من ولد إمساعيل بين كنانة واصطفى من بين كنانة قريشا واصطفى من قريش بين هاشم واصطفاين 

  من بين هاشم
قال مل يزل اهللا عز وجل ينقلين من } صلى اهللا عليه وسلم{حديث عن عبد اهللا بن عباس أن رسول اهللا  ويف

  األصالب الطيبة إىل األرحام الطاهرة صفيا مهذبا ال تتشعب شعبتان إال كنت يف خريمها
}  عليه وسلمصلى اهللا{وخرج أبو عيسى حممد بن عيسى الترمذي من حديث املطلب بن أيب وداعة أن رسول اهللا 

قام على املنرب فقال من أنا فقالوا أنت رسول اهللا عليك السالم قال أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب إن اهللا خلق 
اخللق فجعلين يف خريهم فرقة مث جعلهم فرقتني فجعلين يف خريهم فرقة مث جعلهم قبائل فجعلين يف خريهم قبيلة مث 

  بيتا وخريهم نفسا جعلهم بيوتا فجعلين يف خريهم
  ويف رواية فأنا خريهم نفسا من خريهم بيتا

والصدق شيمته وفوق العاملني طرا قدره الرفيع وقيمته هو أشرفهم حسبا وأفضلهم } صلى اهللا عليه وسلم{وصدق 



  نسبا وأكرمهم أما وأبا
ة بن قصى وامسه زيد بن هو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم وامسه عمرو بن عبد مناف وامسه املغري

كالب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن 
  مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  هذا الصحيح اجملتمع عليه يف نسبه وما فوق ذلك خمتلف فيه
يم خليل اهللا عليهما السالم وإمنا االختالف يف عدد من وال خالف يف أن عدنان من ولد إمساعيل نيب اهللا ابن إبراه

  بني عدنان وإمساعيل من اآلباء فمقلل ومكثر
  وكذلك من إبراهيم إىل آدم عليهما السالم ال يعلم ذلك على حقيقته إال اهللا

ابون إذا انتهى إىل عدنان أمسك مث يقول كذب النس} صلى اهللا عليه وسلم{روي عن ابن عباس قال كان النيب 
  الفرقان ٣٨قال اهللا تعاىل وقرونا بني ذلك كثريا 

  ومن عدنان تفرقت القبائل من ولد إمساعيل
  فولد عدنان رجلني معد بن عدنان وعك بن عدنان

  فصارت عك يف دار اليمن ألن عكا تزوج يف األشعريني منهم وأقام فيهم فصارت الدار واللغة واحدة
أدد بن زيد بن مهيسع بن عمرو بن عريب بن يشجب بن زيد بن كهالن بن واألشعريون هم بنو أشعر بن نبت بن 
  سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

وقحطان هو عند مجهور العلماء بالنسب أبو اليمن كلها وإليه جيتمع نسبها والعرب كلها عندهم من ولد إمساعيل 
  وقحطان

  كلها واهللا أعلموبعض اليمن يقول قحطان من ولد إمساعيل وإمساعيل أبو العرب 
وأما معد فذكر الزبري بن أيب بكر رمحه اهللا أن خبتنصر ملا أمر بغزو بالد العرب وإدخال اجلنود عليهم فيها وقتل 
مقاتلتهم النتهاكهم معاصي اهللا واستحالهلم حمارمه وقتلهم أنبياءه وردهم رساالته أمر أرميا بن حلقيا وكان فيما 

لزمان أن ائت معد بن عدنان الذي من ولده حممد خامت النبيني فأخرجه عن بالده ذكر نيب بين إسرائيل يف ذلك ا
  وامحله معك إىل الشام وتول أمره قبلك
  ويقال بل احملمول عدنان واألول أكثر

ويف حديث عن ابن عباس أن اهللا بعث ملكني فاحتمال معدا فلما أدبر األمر رداه فرجع إىل موضعه من هتامة بعدما 
بأسه عن العرب فكان مبكة وناحيتها مع أخواله من جرهم وهبا منهم بقية هم والة البيت يومئذ فاختلط هبم دفع اهللا 
  وناكحهم

  فولد معد بن عدنان نفرا منهم قضاعة وكان بكره الذي به يكىن فيما يزعمون وقنص ونزار وإياد
  ىت قال قائل منهم يفخر بذلكفأما قضاعة فتيامنت إىل محري بن سبأ وانتمت إىل ابنه مالك بن محري ح

  حنن بنو الشيخ اهلجان األزهر
  قضاعة بن مالك بن محري

  النسب املعروف غري املنكر
  يف احلجر املنقوش حتت املنرب

وأنكر كثري من الناس منتماهم هذا وجرت بينهم وبني من قال به من القضاعيني يف ذلك أقاويل معروفة وأشعار 



  حمفوظة
  رأي قضاعة على االنتساب يف اليمن بل أهل العلم منهم والدين مقيمون على نسبهم يف معد قال الزبري ومل جيتمع

  وأما قنص بن معد فهلكت بقيتهم فيما زعموا وكان منهم النعمان بن املنذر ملك احلرية

 واحتج من قال ذلك بأن عمر رضي اهللا عنه حني أتى بسيف النعمان بن املنذر دعا جبري بن مطعم بن عدي بن
  نوفل بن عبد مناف بن قصي فسلحه إياه مث قال ممن كان يا جبري النعمان بن املنذر

  فقال كان من أشالء قنص بن معد
  وكان جبري أنسب قريش لقريش والعرب قاطبة وكان يقول إمنا أخذت النسب من أيب بكر الصديق

  وكان أبو بكر رضي اهللا عنه أنسب العرب
  مما سيأيت ذكره عند تأدية احلديث إليه إن شاء اهللا تعاىل وقد قيل يف نسب النعمان غري ذلك

  وقد ذكر أيضا يف بين معد الضحاك بن معد
ذكر الزبري بإسناد له إىل مكحول قال أغار الضحاك بن معد على بين إسرائيل يف أربعني رجال من بين معد عليهم 

  دراريع الصوف خاطمي خيلهم
لت بنو إسرائيل يا موسى إن بين معد أغاروا علينا وهم قليل فكيف لو كانوا حببال الليف فقتلوا وسبوا وظفروا فقا

  كثريا وأغاروا علينا وأنت نبينا فادع اهللا عليهم
فتوضأ موسى وصلى وكان إذا أراد حاجة من اهللا صلى مث قال يا رب إن بين معد أغاروا على بين إسرائيل فقتلوا 

  وسبوا وظفروا وسألوين أن أدعوك عليهم
  ال اهللا تعاىل يا موسى ال تدع عليهم فإهنم عبادي وإهنم ينتهون عند أول أمري وإن فيهم نبيا أحبه وأحب أمتهفق

  قال يا رب ما بلغ من حمبتك له
  قال أغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

  قال يا رب ما بلغ من حمبتك ألمته
  قال يستغفرين مستغفرهم فأغفر له ويدعوين داعيهم فأستجيب له

  قال يا رب فاجعلهم من أميت
  قال نبيهم منهم

  قال يا رب فاجعلين منهم
  قال تقدمت واستأخروا

قال الزبري وحدثين علي بن املغرية قال ملا بلغ بنو معد عشرين رجال أغاروا على عسكر موسى عليه السالم فدعا 
  عليهم فلم جيب فيهم مث أغاروا فدعا عليهم فلم جيب فيهم ثالث مرات

  ا رب دعوتك على قوم فلم جتبين فيهم بشيءفقال ي
  فقال يا موسى دعوتين على قوم منهم خرييت يف آخر الزمان

وأما نزار بن معد وامسه مشتق من النزر وهو القليل فيقال إن أباه معدا ملا ولد له نظر إىل نور بني عينيه ففرح لذلك 
  ملولودفرحا شديدا وحنر وأطعم وقال إن هذا كله لنزر يف حق هذا ا

} صلى اهللا عليه وسلم{وما كان الذي رآه إال نور النبوة الذي مل يزل ينتقل يف األصالب حىت انتهى إىل نبينا حممد 



  فطبق األرض نورا وهدى اهللا به من أراد سعادته من عباده صراطا مستقيما
صلى اهللا عليه {عنده فلم تزل بركته  وكل هذه األنوار واآلثار شاهدة له عليه السالم بعظيم عناية اهللا وكرمي املكانة

متعرفة يف آبائه املاضني وظاهرة على أسالفه األكرمني تشري املخايل الالئحة فيهم إليه وتدل الدالئل } وسلم
  الواضحة يف أوليتهم عليه صلوات اهللا وبركاته عليه

  يما ذكر الزبريفولد نزار بن معد مضر وربيعة وأمنارا وإيادا وإليه دفع أبوه حجابة الكعبة ف
  وأمهم سودة بنت عك بن عدنان

  وقيل هي أم مضر خاصة وأم إخوته الثالثة أختها شقيقة ابنة عك بن عدنان
  وقد قيل إن إيادا شقيق ملضر أمهما معا سودة

  ارفأمنار هو أبو جبيلة وخثعم وقد تيامنت جبيلة إال من كان منهم بالشام واملغرب فإهنم على نسبهم إىل أمنار بن نز
  من سادات جبيلة وله يقول القائل} صلى اهللا عليه وسلم{وجرير بن عبد اهللا صاحب رسول اهللا 

  لوال جرير هلكت جبيله
  نعم الفىت وبئست القبيلة

وكذلك تيامنت الدار أيضا خبثعم وهم بنو أقيل بن أمنار وإمنا خثعم جبل حتالفوا عنده فسموا به وهم بالسراة على 
  نسبهم إىل أمنار

  ذا كان بني مضر واليمن فيما هنالك حرب كانت خثعم مع اليمن على مضروإ
  ويروى أن نزارا ملا حضرته الوفاة قسم ماله بني بنيه األربع مضر وربيعة وإياد وأمنار

فقال هذه القبة لقبة كانت له محراء من أدم وما أشبهها من املال ملضر وهذا اخلباء األسود وما أشبهه لربيعة وهذه 
  دم وكانت مشطاء وما أشبهها إلياد وهذه البدرة واجمللس ألمنار جيلس فيهاخلا

  وقال هلم إن أشكل عليكم األمر يف ذلك واختلفتم يف القسمة فعليكم باألفعى اجلرمهي وكان بنجران

رعي فاختلفوا بعده وأشكل أمر القسمة عليهم فتوجهوا إىل األفعى فبينا هم يف مسريهم إليه إذ رأى مضر كأل قد 
  فقال إن البعري الذي رعي هذا ألعور

  فقال ربيعة وهو أزور وقال إياد وهو أبتر وقال أمنار وهو شرود
فلم يسريوا إال قليال حىت لقيهم رجل توضع به راحلته فسأهلم عن البعري فقال له مضر أهو أعور قال نعم قال ربيعة 

وهو شرود قال نعم هذه واهللا صفة بعريي دلوين عليه فحلفوا أهو أزور قال نعم قال إياد أهو أبتر قال نعم قال أمنار 
  له ما رأوه فلزمهم وقال كيف أصدقكم وأنتم تصفون بعريي بصفته

  فساروا حىت قدموا جنران فنزلوا باألفعى اجلرمهي فنادى صاحب البعري بعريي وصفوا يل صفته مث قالوا مل نره
  فقال هلم األفعى كيف وصفتموه ومل تروه

  ه مضر رأيته يرعى جانبا ويدع جانبا فعرفت أنه أعورفقال ل
  وقال ربيعة رأيت إحدى يديه ثابتة األثر واألخرى فاسدة األثر فعلمت أنه أفسدها لشدة وطئه الزوراره

  وقال إياد عرفت بتره باجتماع بعره ولو كان ذياال ملصع به
  ه مث جيوزه إىل مكان أرق منه وأخبثوقال أمنار عرفت أنه شرود أنه كان يرعى يف املكان املتلف نبت

  قال الشيخ ليسوا بأصحاب بعريك فاطلبه
  مث سأهلم من هم



  فأخربوه فرحب هبم وقال حتتاجون إيل وأنتم كما أرى فدعا هلم بطعام فأكل وأكلوا وشرب وشربوا
  فقال مضر مل أر كاليوم مخرا أجود لوال أهنا نبتت على قرب

  أطيب لوال أنه ريب بلنب كلبةوقال ربيعة مل أر كاليوم حلما 
  وقال إياد مل أر كاليوم رجال سرين لوال أنه ليس ألبيه الذي يدعى له

  وقال أمنار مل أر كاليوم كالما أنفع يف حاجتنا
  ومسع صاحبهم كالمهم فقال ما هؤالء إهنم لشياطني

لك فأمكنت رجال نزل هبم من مث أتى أمه فسأهلا فأخربته أهنا كانت حتت ملك ال يولد له فكرهت أن يذهب امل
  نفسها فوطئها فجاءت به

  وقال للقهرمان اخلمر اليت شربناها ما أمرها قال من حبلة غرستها على قرب أبيك
  وسأل الراعي عن اللحم فقال شاة أرضعناها من لنب كلبة ومل يكن ولد يف الغنم غريها

  فأتاهم فقال قصوا علي قصتكم
  ما كان من اختالفهمفقصوا عليه ما أوصى به أبوهم و

  فقال ما أشبه القبة احلمراء من مال فهو ملضر
  فصارت إليه الدنانري واإلبل وهي محر فسميت مضر احلمراء

  قال وما أشبه اخلباء األسود من دابة ومال فهو لربيعة
  فصارت له اخليل وهي دهم فسمي ربيعة الفرس

  إلياد قال وما أشبه اخلادم وكانت مشطاء من مال فيه بلق فهو
  فصارت له املاشية البلق

  وقضى ألمنار بالدراهم واألرض
  فساروا من عنده على ذلك

  وكان يقال مضر وربيعة مها الصرحيان من ولد إمساعيل
قال ال تسبوا مضر وربيعة } صلى اهللا عليه وسلم{وروي ميمون بن مهران عن عبد اهللا بن العباس أن رسول اهللا 

  فإهنما كانا مسلمني
  فيما روى عنه إذا اختلف الناس فاحلق مع مضر} لى اهللا عليه وسلمص{وقال 

  ومسع عليه السالم قائال يقول
  إين امرؤ محريي حني تنسبين
  ال من ربيعة آبائي وال مضرا

  ذلك أبعد لك من اهللا ومن رسوله} صلى اهللا عليه وسلم{فقال 
ة وخري اخلري أعجله فامحلوا أنفسكم على ومما يؤثر من حكم مضر بن نزار ووصاياه من يزرع شرا حيصد ندام

  مكروهها فيما أصلحكم واصرفوها عن هواها فيما أفسدها فليس بني الصالح والفساد إال صرب فواق
  فولد مضر بن نزار رجلني إلياس بن مضر وعيالن بن مضر

  قال الزبري وأمهما احلنفاء بنت إياد بن معد
  وقال ابن هشام أمهما جرمهة



اس بن مضر أنكر على بين إمساعيل ما غريوا من سنن آبائهم وسريهم وبان فضله عليهم والن جانبه وملا أدرك إلي
  هلم حىت مجعهم رأيه ورضوا به رضا مل يرضوه بأحد من ولد إمساعيل بعد أدد

  فردهم إىل سنن آبائهم حىت رجعت سنتهم تامة على أوهلا
  وهو أول من أهدى البدن إىل البيت أو يف زمانه

  من وضع الركن للناس بعد هالكه حني غرق البيت واهندم زمن نوح عليه السالم وأول
  فكان أول من سقط عليه إلياس أو يف زمانه فوضعه يف زاوية البيت للناس

  ومن الناس من يقول إمنا هلك الركن بعد إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم وهو األشبه إن شاء اهللا
  مضر تعظيم أهل احلكمة كلقمان وأشباهه ومل تربح العرب تعظم إلياس بن

  فولد إلياس بن مضر ثالثة نفر مدركة وطاخبة وقمعة
وأمهم خندف بنت حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة وامسها ليلى واسم مدركة عامر واسم طاخبة عمرو واسم 

  قمعة عمري
نفرت إبل إلياس بن مضر فصاح ببنيه هؤالء وإمنا حالت أمساؤهم إىل الذي ذكرنا أوال عنهم فيما ذكروا أن أرنبا أ

  أن يطلبوا اإلبل واألرنب
  فأما عمري فاطلع من املظلة مث قمع فسمى قمعة

  وخرج عامر وعمرو يف آثار اإلبل وخرجت أمهم ليلى تسعى خلفهم
  فقال هلا زوجها إلياس أين ختندفني أي أين تسعني فسميت خندف

ويقال بل رمى األرنب اليت أنفرت اإلبل فقال له عامر اطبخ صيدك وأنا  ومر عامر وعمرو بظيب فرماه عمرو فقتله
  أكفيك اإلبل فطبخ عمرو فسمى طاخبة

  وأدرك اإلبل عامر فسمى مدركة
  واشتهر بنو خندف هؤالء بأمهم خندف للذي سار من فعلها يف الناس

يم يف بلد مات فيه وال يظلها وذلك أنه ملا مرض زوجها إلياس وجدت لذلك وجدا شديدا ونذرت إن هلك أال تق
  بيت بعده وأن تسيح يف األرض

  وحرمت الرجال والطيب
  فلما هلك إلياس خرجت سائحة يف األرض حىت هلكت حزنا

وكانت وفاته يوم اخلميس فكانت كلما طلعت الشمس من ذلك اليوم تبكيه حىت تغيب فصارت خندف وما 
  عارهمصنعت عجبا يف الناس يتحدثون به ويذكرونه يف أش

  فقيل لرجل من إياد أو مهدان وقد هلكت امرأته أال تبكي عليها
  فقال لو كان ذلك يردها لفعلت كما فعلت خندف على إلياس

  مث اندفع يقول
  لو أنه يغين بكيت كخندف

  على إلياس حىت ملها الشر تندب
  إذا مونس الحت خراطيم مشسه

  بكت غدوة حىت ترى الشمس تغرب



  دفن قربهومل تر عيناها سوى ال
  فساحت وما تدري إىل أين تذهب
  فلم يغن شيئا طول ما بلغت به
  وما طلها دهر وعيش معذب

  وفقدت امرأة من غسان أخاها مث أباها فمكثت دهرا تبكي عليهما فنهاها قومها فقالت
  تلحون سلمى أن بكت أباها
  وقبل ما قد ثكلت أخاها
  فحولوا العذل إىل سواها
  عصتكم سلمى إىل هواها

  ما عصت خندف من هناهاك
  خلت بنيها أسفا وراها

  تبكي على ألياس فما أتاها

  فولد مدركة بن ألياس نفرا منهم خزمية بن مدركة وهذيل بن مدركة
  وأمهما امرأة من قضاعة قيل هي سلمى بنت سويد بن أسلم بن احلاف بن قضاعة و قيل غري ذلك

  فولد خزمية بن مدركة كنانة و أسدا و أسدة واهلون
وأم كنانة منهم عوانة بنت سعد بن قيس بن عيالن بن مضر وقيل هند بنت عمرو بن قيس بن عيالن قرأته خبط 

  أمحد بن حيىي بن جابر
  وأم سائر بنيه برة بنت مر أخت متيم بن مر بن أد بن طاخبة

أمهم برة بنت مر فولد كنانة بن خزمية مجاعة منهم النضر وبه كان يكىن ونضري ومالك وملكان وعمرو وعامر و 
خلف عليها كنانة بعد أبيه خزمية على ما كانت اجلاهلية تفعله إذا مات الرجل خلف على زوجته بعده أكرب بنيه من 

  غريها فنهى اهللا عن ذلك بقوله وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلف
إين رأيت يف املنام كأين ولدت غالمني من خالف  ويقال إن برة هذه ملا أهديت أوال إىل خزمية بن مدركة قالت له

  بينهما سابياء فبينا أنا أتأملهما إذا أحدمها أسد يزأر وإذا اآلخر قمر ينري
فأتى خزمية كاهنة بتهامة فقص عليها الرؤيا فقالت لئن صدقت رؤياها لتلدن منك غالما يكون لولده قلوب باسلة 

  د منه غالما يكون لولده عدل وعدد و قروم جمد وعز إىل آخر األبدمث لتموتن عنها فيخلف عليها ابن لك فتل
  مث تويف خزمية فخلف عليها كنانة بعد أبيه فولدت له النضر و إخوته

  وإمنا مسى النضر لنضارة وجهه ومجاله
  در وعز الدهروأيت أبوه كنانة بن خزمية وهو نائم يف احلجر فقيل له ختري يا أبا النضر بني الصهيل واهلدر وعمارة اجل

  فقال كل يا رب
  فصار هذا كله يف قريش

  والنضر هو مجاع قريش يف قول طائفة من أهل العلم بالنسب واألكثر على أن فهر بن مالك بن النضر هو قريش
  فمن كان من ولده فهو قرشي ومن مل يكن من ولده فليس بقرشي



  وذكر الزبري أن هذا هو رأي كل من أدرك من نساب قريش
  لنضر بن كنانة مالكا وخيلد والصلتفولد ا

فولد مالك فهر بن مالك وأمه جندلة بنت احلارث بن جندل بن عامر بن سعيد بن احلارث بن مضاض اجلرمهي 
  وهو مجاع قريش عند األكثر

قال الزبري قد اجتمع النساب من قريش وغريهم أن قريشا إمنا تفرقت عن فهر ويقال إن قريشا هو امسه الذي مسته 
  أمه ولقبته فهرا به

  فولد فهر بن مالك غالبا وحماربا واحلارث وأسدا وأختهم جندلة وأم مجيعهم ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة
وملا حضرت الوفاة فهر بن مالك قال البنه غالب يا بين إن يف احلزن إقالق النفوس قبل املصائب فإذا وقعت املصيبة 

ذا أنا مت فربد حر مصيبتك مبا ترى من وقع املنية أمامك وخلفك وعن ميينك برد حرها وإمنا القلق يف غلياهنا فإ
وعن مشالك ومبا ترى من آثارها يف حميي احلياة مث اقتصر على قليلك وإن قلت منفعته فقليل ما يف يدك أغىن لك من 

  كثري ما أخلق وجهك وإن صار إليك
  ذقنفولد غالب بن فهر لؤيا وتيما وهو األدرم كان منقوص ال

  ويقال لقومه بنو األدرم
  وأمهما يف قول ابن إسحاق سلمى بنت عمرو اخلزاعي

  ويف قول الزبري عاتكة بنت خيلد بن النضر
وروي أن لؤي بن غالب قال ألبيه وهو غالم حديث يا أبت من رب معروفة قل إخالقه و نضر ماؤه ومن أخلقه 

  غريه ونشره وعلى املوىل تصغري كبريه وسترهأمخله وإذا أخلق الشيء مل يذكر وعلى املوىل تكبري ص
فقال له أبوه غالب إين ألستدل مبا أمسع من قولك على فضلك وأستدعى لك به الطول على قومك فإن ظفرت 

بطول فعد على قومك بفضلك وكف غرب جهلهم حبلمك ومل شعثهم برفقك فإمنا تفضل الرجال الرجال بأفعاهلا 
  الفضل ومل تعل به درجة على أحد وللعليا فضل أبدا على السفلىومن قايسها على أوزاهنا أسقط 

  فولد لؤي بن غالب كعبا وعامرا وسامة وعوفا وسعدا وخزمية
  فدخل بنو خزمية يف شيبان ويسمون فيهم بعائذة وهي امرأة من اليمن كانت أم بين عبيد بن خزمية فنسبوا إليها

ببنانة حاضنة كانت هلم من قضاعة وقيل من النمر بن قاسط  وكذلك دخل بنو سعد أيضا يف شببان ويسمون فيهم
  فنسبوا إليها

  وأما سامة بن لؤي فخرج إىل عمان ويزعمون أن عامر بن لؤي أخرجه
  وذلك أنه كان بينهما شيء ففقأ سامة عني عامر فأخافه عامر فخرج إىل عمان

ترتع فأخذت حية مبشفرها فهصرهتا حىت فيزعمون أن سامة بن لؤي بينا هو يسري على ناقته إذ وضعت رأسها 
  وقعت الناقة لشقها مث هنشت ساقه فقتلته
  فقال سامة حني أحس باملوت فيما يزعمون

  عني فابكى لسامة بن لؤي
  علقت ما بسامة العالقة

  ال أرى مثل سامة بن لؤي



  يوم حلوا به قتيال لناقة
  بلغا عامرا وكعبا رسوال
  أن نفسي إليهما مشتاقة

  عمان داري فإين إن تكن يف
  غاليب خرجت من غري فاقة
  رب كأس هرقت يا بن لؤي
  حذر املوت مل تكن مهراقة

  رمت دفع احلتوف يا بن لؤي
  ما ملن رام ذاك باحلتف طاقة
  وخروس السري تركت رديا

  بعد جد وحدة ورشاقة
ابن لؤي فقال رسول فانتسب إىل سامة } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن هشام وبلغين أن بعض ولده أتى رسول 

  الشاعر فقال له بعض أصحابه كأنك يا رسول اهللا أردت قوله} صلى اهللا عليه وسلم{
  رب كأس هرقت يابن لؤي
  حذر املوت مل تكن مهراقة

  قال أجل
قال ابن اسحاق وأما عوف بن لؤي فإنه خرج فيما يزعمون يف ركب من قريش حىت إذا كان بأرض غطفان بن 

ن أبطئ به فانطلق من كان معه من قومه فأتاه ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن سعد بن قيس بن غيال
  غطفان فحبسه والتاطه وآخاه وزوجه فانتسب بتلك املؤاخاة إىل سعد ابن ذبيان أيب ثعلبة

  وثعلبة يزعمون هو القائل له
  احبس على ابن لؤي مجلك
  تركتك القوم وال مترك لك
اب رضي اهللا عنه قال لو كنت مدعيا حيا من العرب أو ملحقهم بنا الدعيت بين مرة بن ويروي أن عمر بن اخلط

  عوف إنا لنعرف منهم األشباه مع ما نعرف من موقع ذلك الرجل حيث وقع يعين عوف بن لؤي
وهم يف نسب غطفان مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان وهم يقولون إذا ذكر هلم هذا النسب ما ننكره وال جنحده 

  نه ألحب النسب إليناوإ

وقيل إن عمر بن اخلطاب قال لرجال من بين مرة إن شئتم أن ترجعوا إىل نسبكم فارجعوا إليه وكان القوم أشرافا 
يف غطفان هم سادهتم وقادهتم منهم هرم بن سنان بن أيب حارثة وأخوه خارجة بن سنان واحلارث بن عوف 

  يت وذكر يف غطفان وقيس كلها فأقاموا على نسبهمواحلصني بن احلمام وهشام بن حرملة قوم هلم ص
على أن احلصني بن احلمام قد حتري يف هذا واختلف رأيه فلما مسع قول احلارث بن ظامل أحد بين مرة بن عوف حني 

  هرب من النعمان بن املنذر وحلق بقريش
  وما قومي بثعلبة بن سعد
  وال بفزارة الشعر الرقابا



  فقومي إن سألت بنو لؤي
  ة علموا مضر الضرابامبك

  سفهنا باتباع بين بغيض
  وترك األقربني لنا انتسابا
  سفاهة خملف ملا تروى

  هراق املاء واتبع السرابا
  فلو طوعت عمرك كنت منهم

  وما ألفيت انتجع السحابا
  قال احلصني بن احلمام يرد عليه وينتمي إىل غطفان

  أال لستم منا ولسنا إليكم
  لببرئنا إليكم من لؤي بن غا
  أقمنا على عز احلجاز وأنتم

  مبعتلج البطحاء بني األخاشب
  يعين قريشا

  مث ندم احلصني على ما قال وعرف صدق احلارث فأكذب نفسه وقال
  ندمت على قول مضي كنت قلته

  تبينت فيه أنه جد كاذب
  فليت لساين كان نصفني منهما

  بكيم ونصف عند جمرى الكواكب
  أبونا كناين مبكة قربه

  لبطحاء بني األخاشبمبعتلج ا
  لنا الربع من بيت احلرام وراثة

  وربع البطاح عند دار ابن حاطب
  يعين أن بين لؤي كانوا أربعة كعبا وعامرا وسامة وعوفا

ويف بين مرة بن عوف كان البسل وذلك مثانية أشهر حرم هلم من كل سنة من بني العرب يسريون به إىل أي بالد 
  شيئا قد عرفوا ذلك هلم ال يدفعونه وال ينكرونه العرب شاءوا وال خيافون منهم

  وكان سائر العرب إمنا يأمنون يف األشهر احلرم األربعة فقط

وذكر الزبري عن أيب عبيدة أنه كانت لقريش يف هذا مزية على سائر العرب قاطبة وذلك أن العريب مل يكن ليخرج 
خيرج حيث شاء وأين شاء فيقال رجل من أهل اهللا فال من داره يف غري األشهر احلرم إال يف مجاعة وكان القرشي 

يعرض له عارض وال يريبه أحد مبكروه ويعظمه من لقيه أو ورد عليه ولذلك قال من قال منهم القرشي بكل بلد 
  حرام

  وأما كعب بن لؤي وعامر بن لؤي فهما أهل احلرم وصريح ولد لؤي
  إعظاما له إىل أن كان عام الفيل فأرخوا به وكان كعب منهما عظيم القدر يف العرب وأرخوا مبوته



وكان بني موته والفيل فيما ذكروا مخسمائة سنة وعشرون سنة وكان يوم اجلمعة يسمى العروبة فسماه كعب 
  اجلمعة الجتماع قومه فيه خيطبهم ويذكرهم فيقول فيما يقول

بناء واألرض مهاد والنجوم أعالم مل ختلق أيها الناس امسعوا وعوا وافهموا وتعلموا ليل ساج وهنار ضاح والسماء 
عبثا فتضربوا عن أمرها صفحا اآلخرون كاألولني والدار أمامكم واليقني غري ظنكم صلوا أرحامكم واحفظوا 

أصهاركم وأوفوا بعهدكم ومثروا أموالكم فإهنا قوام مروءاتكم وال تصونوها عما جيب عليكم وعظموا هذا احلرم 
  نبأ عظيم وسيخرج به بين كرميومتسكوا به فسيكون له 

  مث ينشد أبياتا منها
  صروف وأنباء تقلب أهلها
  هلا عقدة ما يستحيل مريرها
  على غفلة يأيت النيب حممد

  فيخرب أخبارا صدوقا خبريها
  مث يقول

  يا ليتين شاهد فحواء دعوته
  حني العشرية تبغي احلق خذالنا

فيها تنصب الفحل وألرقلت فيها إرقال اجلمل فرحا بدعوته أما واهللا لو كنت ذا مسع وبصر ويد ورجل لتنصبت 
  جذال بصرخته

  فولد كعب بن لؤي مرة وهصيصا وعديا
  وأمهم وحشية بنت شيبان بن حمارب بن فهر بن مالك

وقيل إن أم عدي وحده امرأة من فهر وهي حبيبة بنت جبالة بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس بن عيالن بن مضر 
  بن نزار
  رة بن كعب كالبا وتيما ويقظةفولد م

فولد كالب رجلني قصيا وزهرة وأمهما فاطمة بنت سعد بن سيل أحد اجلدرة من خثعمة األسد من اليمن حلفاء 
  يف بين الديل بن بكر بن عبد مناة ابن كنانة ويقال خثعمة األسد

  واسم سيل خري وإمنا مسي سيال لطوله وسيل اسم جبل
ن غنم بن عامر اجلادر بن عمرو بن خثعمة ابن يشكر بن مبشر بن صعب بن دمهان وهو خري بن محالة بن عوف ب

  بن نصر بن األزد
  ومسي عامر اجلادر ألنه بين جدارا للكعبة كان وهي من سيل أتى أيام والية جرهم البيت

  وكان عامر تزوج منهم بنت احلارث بن مضاض وقيل لولده اجلدرة لذلك
حلاج كانوا يتمسحون بالكعبة ويأخذون من طينها وحجارهتا تربكا بذلك وأن عامرا وذكر الشريف بن القطامي أن ا

  هذا كان موكال بإصالح ما شعث من جدرها فسمي اجلادر واهللا أعلم
وسعد بن سيل جد قصي بن كالب هو أول من حلى السيوف بالفضة والذهب وأهدى إىل كالب بن مرة مع ابنته 

  زانة الكعبةفاطمة سيفني حمليني فجعال يف خ
وقصى هو الذي مجع اهللا به قريشا وكان امسه زيدا فسمي جممعا ملا مجع من أمرها ومسي قصيا لتقصيه عن بالد قومه 



  مع أمه فاطمة بعد وفاة أبيه كالب بن مرة
 وحديثه يف ذلك طويل وسنذكره إن شاء اهللا عند ذكر واليته البيت وهناك نذكر مآثره وعظيم غنائه يف إقامة أمر

قومه إن شاء اهللا فإن القصد هنا اإلجياز ما أمكن يف إيراد هذا النسب املبارك لتحصل لسامعه الفائدة بانتظامه 
  واتصاله وال يضل ذلك عليه مبا ختلل أثناءه من القواطع اليت تباعد بني أطرافه

  فولد قصي بن كالب أربعة نفر وامرأتني
  وبرة عبد مناف وعبد الدار وعبدالعزي وعبدا وختمر

  وأمهم مجيعا حىب بنت حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو اخلزاعي
  وساد عبد مناف يف حياة أبيه وكان مطاعا يف قريش وهو الذي يدعى القمر جلماله وامسه املغرية

  ذكر الزبري عن موسى بن عقبة أنه وجد كتابا يف حجر فيه أنا املغرية ابن قصي آمر بتقوى اهللا وصلة الرحم
  وإياه عين القائل بقوله

  كانت قريش بيضة فتفلقت
  فاملح خالصه لعبد مناف

  فولد عبد مناف أربعة نفر هامشا وعبد مشس واملطلب ونوفال
وكلهم لعاتكة بنت مرة بن هالل بن فاجل بن ذكوان بن ثعلبة بن هبثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 

  قيس بن عيالن بن مضر
  فإنه لوافدة بنت عمرو املازنية مازن بن منصور بن عكرمةإال نوفال منهم 

  فولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر و مخس نسوة
  عبد املطلب و أسدا و أبا صيفي و نضلة والشفاء و خالدة وضعيفة و رقية و حية

  وأم عبد املطلب منهم سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار
  فولد عبد املطلب عشرة نفر و ست نسوة

العباس ومحزة و عبد اهللا وأبا طالب وامسه عبد مناف والزبري واحلارث وهو أكربهم واحلجل واملقوم وضرارا وعبد 
  العزي أبا هلب وصفية وأم حكيم البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وبرة

عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم بن يقظة بن مرة بن فأم عبد اهللا وأيب طالب ومجيع النساء غري صفية فاطمة بنت 
  كعب بن لؤي

خامت النبيني وسيد األولني واآلخرين وخنبة } صلى اهللا عليه وسلم{فولد عبد اهللا بن عبد املطلب حممدا رسول اهللا 
اختياره له أفضل أشرف األنساب وسببه إىل اهللا سبحانه باصطفائه إياه و} صلى اهللا عليه وسلم{اخللق أمجعني فنسبه 

األسباب وبيته يف قريش أوسط بيوهتا احلرمية وأعرق معادهنا الكرمية مل ختل قط مكة من سيد منهم أو سادات 
يكونون خري جيلهم ورؤساء قبيلهم حىت إذا درجوا مسا قسماؤهم يف اجملد الصميم وشركاؤهم يف النسب الكرمي إىل 

  ذلك املقام فعرجوا فصحبوا على ذلك الزمان
  لواؤهم على من ناوأهم منصور وسؤدد البطحاء عليهم مقصور والعيون إليهم أية سلكوا صور

مث أتى الوادي فطم على القرى وشد اهللا أركان جمدهم العريق العتيق هبذا النيب األمي فاحتازوا اجملد عن آخره 
  وفازوا من شرف الدين والدنيا مبا تعجز ألسنة البلغاء عن أدىن مفاخره



هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب قسيمة أبيه من هذا األب } صلى اهللا عليه وسلم{وأمه 
  وكرمية قومها أوىل املكان النبيه واحلسب

صلى اهللا عليه {وحسبها من الشرف املتني والكرم املبني والفخر املمكن غاية التمكني أن كانت أما خلامت النبيني 
  وعلى آله أمجعني} وسلم
  يف وهلا من نصاعة احلسب احملسب وعتاقة املنسب واملنصب ما يقف عند البطاح وتعترف له قريش البطاحفك

  فرسول اهللا صلوات اهللا وبركاته عليه خرية اخلري من كال طرفيه
  ماوقد اعتىن الناس بنسبه الكرمي نثرا ونظما ونقبوا عن آبائه األجماد وأمهاته الطاهرات امليالد أبا فأبا وأما فأ

  فرادوا من ذلك الفخار حدائق غلبا وسادوا من شرف تلك اآلثار مراقي مشا
وقد تقدمت من ذلك نبذ منثورة أثناء الكالم وستأيت إن شاء اهللا منظومة مع أشكاهلا تفوق العقد يف النظام يف 

يف هذا الباب مساها معراج قصيدة فريدة مفيدة أليب عبد اهللا ابن أيب اخلصال خامتة رؤساء اآلداب والعلماء املربزين 
ومعجزاته ومناقب أصحابه قرأهتا } صلى اهللا عليه وسلم{املناقب ومنهاج احلسب الثاقب يف ذكر نسب رسول اهللا 

على شيخنا اخلطيب أيب القاسم ابن حبيش عنه فقد رأيت أن أورد منها هنا ما خيتص هبذا النسب الكرمي على 
وم إذ الكالم املنظوم أعذب جريا على األلسن وأهذب رأيا يف اإلفادة اختصار يفي إن شاء اهللا بالغرض املر

  باملستحسن
  وأوهلا

  إليك فهمي والفؤاد بيثرب
  وإن عاقين عن مطلع الوحي مغريب

  أعلل باآلمال نفسا أغرها
  بتقدمي غايايت وتأخري مذهيب
  وديين على األيام زورة أمحد

  فهل ينقضي ديين ويقرب مطليب
  سول بطيبةوهل أردن فضل الر

  فيا برد أحشائي ويا طيب مشريب
  وهل فضلت من مركب العمر فضلة

  تبلغين أم ال بالغ ملركب
  أال ليت زادي شربة من مياهها

  وهل مثلها ريا لغلة مذنب
  ويا ليتين فيها إىل اهللا صائر
  وقليب عن اإلميان غري مقلب
  وإن امرأ وارى البقيع عظامه

  لفي زمرة تلقى بسهل ومرحب
  ة من خري من وطئ الثرىويف ذم

  ومن يعتلقه حبله ال يعذب



  ومايل ال أشري اجلنان بعزمة
  يهون عليها كل طام وسبسب
  وماذا الذي يثين عناين وإنين
  جلواب آفاق كثري التقلب
  أفقر ففي كفي هللا نعمة

  وبني فقد فارقت قبل بين أيب
  وقد مرنت نفسي على البعد وانطوت

  على مثل حد السمهري املدرب
  م غربة يف غري حق قطعتهاوك

  فهال لذات اهللا كان تغريب
  وكم فاز دوين بالذي رمت فائز

  وأخطأين ما ناله من تغرب
  أراه وأهوى فعله الرب قاعدا
  فيا قعدي الرب قم وتلبب

  أماين قد أفىن الشباب انتظارها
  وكيف مبا أعيي الشباب ألشيب
  وقد كنت أسري يف الظالم بأدهم

  ح بأشهبفهأنا أغدو يف الصبا
  فمن يل وأىن يل بريح حتطين

  إىل ذروة البيت الرفيع املطنب
  إىل اهلامشي األبطحي حممد

  إىل خامت الرسل املكني املقرب
  إىل صفوة اهللا األمني لوحيه

  أيب القاسم اهلادي إىل خريمشعب
  إىل ابن الذبيحني الذي صيغ جمده
  وملا تصغ مشس وال بدر غيهب
  الذرى إىل املنتقي من عهد آدم يف
  يردد يف سر الصريح املهذب
  إىل من توىل اهللا تطهري بيته

  وعصمته من كل عيص مؤشب
  فجاء بريء العرض من كل وصمة
  فما شئت من أم حصان ومن أب

  كروض الربا كالشمس يف رونق الضحى



  كنا شيء ماء املزن قبل التصوب
  عليه من الرمحن عني كالءة

  جتنبه إملام كل جمنب
  ه عن قبيلةإذا أعرضت أعراق

  فما أعرضت إال ألمر مغيب
  وما عربت إال على مسلك اهلدى
  وال عثرت إال على كل طيب
  فمن مثل عبد اهللا خري لداته
  وآمنة يف خري ضنء ومنصب

  إذا اتصلت جاءتك أفالذ زهرة
  كأسد الشري من كل أشوس أغلب
  وال خال إال دون سعد بن مالك
  ولو كان يف عليا معد ويعرب

  د كشيبة ذي الندىومن ذا له ج
  وساقى احلجيج بني شرق ومغرب

  له سؤدد البطحاء غري مدافع
  وحومة ما بني الصفا واحملصب

  أبو احلارث السامي إىل كل ذروة
  يقصر عن إدراكها كل كوكب

  به ومبا يف برده من أمانة
  محى اهللا ذاك البيت من كل مرهب

  وأهلك بالطري األبابيل مجعهم
  بفيا هلم من عارض غري خل
  وفيما رآه شيبة احلمد آية
  تلوح لعني الناظر املتعجب

  ويف ضربه عنه القداح مروعا
  ومن يرم بني العني واألنف يرهب
  وما زال يرمي والسهام تصيبه

  إىل أن وقبه الكوم من نسل أرحب
  وكانوا أناسا كلما أمهم أذى

  تكشف عن صنع من اهللا معجب
  وعاش بنو احلاجات فيهم وأخصبوا

  ا يف منزل غري خمصبوإن أصبحو



  وعمرو املعايل هاشم وتريده
  مبكة يدعو كل أغرب جمدب
  مبثىن جفان كاجلواب منيخة
  ملئن عبيطات السنام املرعب
  هو السيد املتبوع والقمر الذي

  على صفحته يف الرضا ماء مذهب
  بين اهللا لإلسالم عزا بصهره

  إىل منتهى األحياء من آل يثرب
  يوعبد مناف دوحة الشرف الذ
  تفرع منها كل أروع حمرب
  مطاع قريش والكفيل بعزها
  ومانعها من كل ضيم ومنهب
  وزيد ومن زيد قصي جممع

  مسعت وبلغنا وحسبك فاذهب
  به اجتمعت أحياء فهر وأحرزت
  تراث أبيها دون كل مذبذب
  وأصبح حكم اهللا يف آل بيته

  فهم حوله من سادنني وحجب
  وما أسلمته عن تراخ خزاعة

  اهلناء بأجرب ولكن كما عض
  والذت قريش من كالب بن مرة
  جبذل حكاك أو بعذق مرحب

  ومرة ذو نفس لدى احلرب مرة
  ويف السلم نفس الصرخدي املذوب
  وكعب عقيد اجلود واحلكم والنهي

  وذو احلكم الغر املبشر بالنيب
  خطيب لؤي واللواء بكفه
  خلطبة ناد أو خلطة مقنب

  وأول من مسي العروبة مجعة
  بعد يلحي ويطيبوصدر أما 

  وأرخ آل اهللا دهرا مبوته
  سنني سدى يتعنب كف احملسب
  وأضحى لؤي غالبا كل ماجد



  ومن غالب مينيه للمجد يغلب
  وفهر أبو األحياء جامع مشلها

  وكاسبها من فخره خري مكسب
  تقرش فامتازت قريش بفضله
  وسد فسدوا خلة املتأوب

  وغادره امسا يف الكتاب منزال
  ل معربمير به يف آية ك

  ومالك املريب على كل مالك
  فىت النضر حابته السيادة بل حيب

  هو الليث يف اهليجاء والغيث يف الندى
  وبدر الدياجي حني يسري وحيتيب
  تردى بفضفاض على اجملد نسجه

  وليس عليه فليجر ويسحب
  وللنضر يا للنضر من كل مشهد

  هو الشمس صعد يف سناها وصوب
  وأعرض حبر من كنانة زاخر

  ساق إىل أمواجه كل مذنبي
  وخري حكما يف الصهيل أو الرغا

  أو البيت أوعز على الدهر مصحب
  فلم يقتصر واختار كال فحازه
  إىل غاية العز املديد املعقب
  له البيت حمجوبا وعز خملد

  وأجرد يعبوب إىل جنب أصهب
  وخزم آناف العتاة خزمية

  فالذوا بأخالق الذلول املغرب
  بن أسلمعظيم لسلمى بنت سود 
  لكل قضاعي كرمي معصب

  ومدركة ذو اليمن والنجح عامر
  وخري مسمى يف العال وملقب

  تراءى مطال إذ تقمع صنوه
  ففاز بقدح ظافر مل خييب

  ألم اجلبال الشم والقطر واحلصى
  خلندف إن تستركب األرض تركب



  وإلياس مأوى الناس يف كل أزمة
  ومهرهبم يف كل خوف ومرهب

  لدين ضيلةوزاجرهم إذ بدلوا ا
  وأضحوا بال هاد وال متحوب
  وجاءهم بالركن بعد هالكه

  وقد كان يف صدع من األرض أنكب
  وما هو إال معجز لنبوة

  وبشرى وعقيب للبشري املعقب
  وحج وأهدى البدن أول مشعر

  هلا وفروض احلج مل تترتب
  وكم حكمة مل تسمع األذن مثلها
  له إن تلح يف ناظر العني تكتب

  سوداء نبته إىل قنص تنميه
  كال طرفيه من معد ملنسب
  ويف مضر تاه الكالم وأقبلت
  مآثر سدت كل وجه ومذهب
  وحينا وكاثرنا النجوم جبمعها
  بأكثر منها يف العديد وأثقب
  هنالك آتى اهللا من شاء فضله
  وقيل هلذا سر ولآلخر اركب

  وكانا شقيقي نبعة فتفاوتا
  لعلم وحكم ماله من معقب

  ومسلم وما منهما إال حنيف
  على هنج إمساعيل غري منكب

  وقد سلم األفعى بنجران حكمه
  إليهم ومل ينظر إىل متعقب

  رأى فطنا أبدت له عن جناره
  وكان لنبع فاستحال ألثأب
  وتلك عالمات النبوة كلها
  تشري إىل منظورها املترقب

  وقال رسول اهللا مهما اختلفتم
  ومل تعرفوا قصد السبيل امللحب

  حلق فاعمدواففي مضر جرثومة ا



  إىل مضر تلفوه مل يتنقب
  وما سيد إال نزار يفوته

  ومن فاته بدر الدجى مل يؤنب
  قريع معد والذي سد نقده

  مىت يأهتم شعب من الدهر يرأب
  أبو أحبر الدنيا وأطوادها اليت

  هبا ثبتت طرا فلم تتقلب
  ومل يكفه حىت أعانت معانة
  بكل عتيق جرمهي مهذب
  اوجاء معد والسماء مشوسه
  وأقمارها يف ذيله املتسحب
  وبني يديه األجنم الزهر بثها

  على األرض حىت ال مساغ ألجنيب
  وقدما حتفى اهللا من خبتنصر

  به والورى من هالك ومعذب
  وجنبه أرض البوار وحازه
  إىل معقل من حرزه متأشب
  وحل بأرمينية حتت حفظه

  لدى ملك عن جانبيه مذبب
  فلما جتلى الروع أسرى بعبده

  حرم أمن ألبنائه اجتيبإىل 
  وقد كان رد اهللا عنهم كليمه
  ليايل يدعو دعوة املتغضب

  وجاء بنو يعقوب يشكون منهم
  ينادونه هذا قتيل وذا سيب

  فقال له ال تدع موسى عليهم
  فمنهم نيب اصطفيه وأجتيب

  أحبهم فيه رضا وأحبه
  كذلك من أحببه يكرم وحيبب
  وأغفر إن يستغفروين ذنوهبم

  اع أجبه وأقربومهما دعا د
  فقال إذن فاجعلهم رب أميت

  فمن ترضه يا رب يرض ويرغب



  فقال هم يف آخر الدهر صفويت
  يقضون أعدائي ويستنصرون يب

  دعائم إميان وأركان سؤدد
  مضت بعالها مهدد بنت جلحب

  ومصعد عدنان إىل جذم آدم
  بأبني من قصد الصباح وأحلب
  وهني رسول اهللا صد وجوهها

  ها شد ملهبوكان لنا يف نظم
  وإال فأد بن اهلميسع ماثل

  ونبت بن قيدار ساللة أشجب
  وواجه أعراق الثري كل من ترى

  وأمسع إمساعيل دعوة مكثب
  وقام خليل اهللا يتلوه آزر
  أغر صباحي ألدهم غيهب

  إىل الناحر ابن الشارع الغمر يرتقي
  وللداع مث القاسم الشامخ األب

  ويعرب ينميه إىل اجملد شاخل
  افد الوهاب برك وطيبإىل الر

  لسام أيب السامني طرا مسا هبم
  لنوح للمكان العلي ملثوب
  إلدريس مث الرائد بن مهلهل

  لقينن مث الطاهر املتطيب
  إىل هبة الرمحن شيث بن آدم
  أيب البشر األعلى لطني ألثلب

  فمنه خلقنا مث فيه معادنا
  ومنه إىل عدن فسدد وقارب

ي من هذه الكلمة اليت فرى ناظمها يف اإلحسان الفري احملمود فاقتصرت منها على وهنا انتهى ما خيص املنتمى العل
ما وىف بالغرض املقصود واستوىف رجال النسب اجمليد واحلسب التليد تعجيال لقرى املستفيد واكتفاء من القالدة 

  ة إمنا يعرف قدرها أولو األلباببالقدر احمليط باجليد وإهنا إن شاء اهللا لكافية يف الباب ومقدمة الكالم اللباب وحتف
  واهللا جيزي قائلها احلسين وينفعه مبقصده األسىن

وإذ قد انتهينا إىل ما حسن لدينا إيراده يف هذا املعىن وصفا وذكرا وخدمنا النسب األشرف نظما ونثرا فلنعرج على 
وأولية البيت العتيق الذي جعله اهللا  ذكر البقعة اليت اختارها اهللا لرسوله الكرمي منشأ وجعلها لقومه قرارا ومتبوأ

  مثابة وأمنا للناس ورفعه على أفضل القواعد وأكرم األساس مث دحا األرض من حتته رفعا للشبهة يف شرفه واإللتباس



مث نذكر من وليه من آبائه الكرام إذ هم أهله األعلون وأولياؤه األحقاء به األولون وهو مأثرهتم اليت مل يزالوا إياها 
  عون ومن جرائها يراعون وتراث اجملد الذي إليهم يعزى وإليه يعزون وبسيما شرفه يعرفون وبامسه يدعونيرا

ونشري إىل حرمته العظيمة يف احلرمات وما أنزل اهللا تعاىل مبن بغاه بسوء أو أتى فيه بأمر مذموم مشنوء من أليم 
  العقوبات وعظيم النقمات

  حق املكان الشريف كما قضينا حق احلسب التليد والطريف لنخدم البلد كما خدمنا احملتد ونقضي
حىت خنلص إىل ذكر املولد املبارك الذي منه نتدرج إىل املقصود الذي حنن عليه عاملون ولتمامه آملون رجاء أن جند 

  ذلك مذخورا عند املوىل الذي يضاعف لعبيده احلسنات ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون

   احملرم وركنه املستلم ومن توىل بناءه من مالئكته وأنبيائه صلى اهللا على مجيعهم وسلمذكر أولية بيت اهللا

آل  ٩٦قال اهللا العظيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملني فيه آيات بينات مقام إبراهيم 
  عمرا

أي مسجد وضع يف األرض أول } صلى اهللا عليه وسلم{ويف الصحيح من حديث أيب ذر الغفاري أنه سأل رسول 
  فقال له املسجد احلرام قال قلت مث أي قال مث املسجد األقصى قلت كم بينهما قال أربعون عاما

وذكر الزبري بن أيب بكر بإسناده إىل جعفر بن حممد الصادق رضي اهللا عنه قال كنت مع أيب حممد بن علي مبكة يف 
أيب قائم يصلي يف احلجر وأنا جالس وراءه فجاء رجل أبيض الرأس واللحية ليايل العشر قبل التروية بيوم أو يومني و

جليل العظام بعيد ما بني املنكبني عريض الصدر عليه ثوبان غليظان يف هيئة حمرم فجلس إىل جنبه فخفف أيب الصالة 
  فسلم مث أقبل عليه فقال له الرجل يا أبا جعفر أخربين عن بدء خلق هذا البيت كيف كان

له أبو جعفر حممد بن علي ممن أنت يرمحك اهللا قال رجل من أهل الشام فقال له حممد بن علي إن أحاديثنا إذا  فقال
  سقطت إىل الشام جاءتنا صحاحا وإذا سقطت إىل العراق جاءتنا وقد زيد فيها ونقص

ة فردوا عليه أجتعل فيها من مث قال بدء خلق هذا البيت أن اهللا تبارك وتعاىل قال للمالئكة إين جاعل يف األرض خليف
  يفسد فيها االية

وغضب عليهم فعاذوا بالعرش وطافوا حوله سبعة أطواف يسترضون رهبم فرضي عنهم وقال هلم ابنوا يل يف األرض 
  بيتا فيعوذ به من سخطت عليه من بين آدم ويطوفون حوله كما فعلتم بعرشي فأرضى عنهم

  فبنوا له هذا البيت
  دء خلق هذا البيتفهذا يا عبد اهللا ب

  فقال الرجل يا أبا جعفر فما بدء خلق هذا الركن
فقال إن اهللا تبارك وتعاىل ملا خلق اخللق قال لبين آدم ألست بربكم قالوا بلى وأقروا وأجرى هنرا أحلى من العسل 

مث ألقم ذلك الكتاب وألذ من الزبد مث أمر القلم فاستمد من ذلك النهر فكتب إقرارهم وما هو كائن إىل يوم القيامة 
  هذا احلجر فهذا االستالم الذي ترى إمنا هو بيعة على إقرارهم بالذي كانوا أقروا به

  وقال جعفر بن حممد كان أيب إذا استلم الركن قال اللهم أمانيت أديتها وميثاقي وفيت به ليشهد يل عندك بالوفاء
  قال وقام الرجل فذهب

ه عليه فخرجت يف أثره وأنا أراه حيول بيين وبينه الزحام حىت دخل حنو الصفا قال جعفر بن حممد فأمرين أيب أن أرد



فتبصرته على الصفا فلم أراه مث ذهبت إىل املروة فلم أره عليها فجئت إىل أيب فأخربته فقال يل أيب مل تكن لتجده 
  وذلك اخلضر عليه السالم

نزل احلجر } صلى اهللا عليه وسلم{ل اهللا وخرج الترمذي من حديث عبد اهللا بن عباس وصححه قال قال رسو
  األسود من اجلنة وهو أشد بياضا من اللنب فسودته خطايا بين آدم

ومن حديث عبد اهللا بن عمرو مرفوعا وموقوفا قال إن الركن واملقام ياقوتتان من ياقوت اجلنة طمس اهللا نورمها ولو 
  مل يطمس نورمها ألضاءا ما بني املشرق واملغرب

قي احلجر واهللا ليبعثنه اهللا يوم القيامة له } صلى اهللا عليه وسلم{ابن عباس أيضا قال قال رسول اهللا  ومن حديث
  عينان يبصر هبما ولسان ينطق يشهد على من استلمه حبق

وذكر أبو جعفر حممد بن جرير الطربي من حديث عبد الصمد بن معقل أنه مسع وهب بن منبه يقول إن آدم عليه 
بط إىل األرض فرأى سعتها ومل ير فيها أحدا غريه قال يا رب أما ألرضك هذه عامر يسبح حبمدك السالم ملا ه

  ويقدسك غريي
قال اهللا تعاىل أين سأجعل فيها من ولدك من يسبح حبمدي ويقدسين وسأجعل فيها بيوتا ترفع لذكري ويسبح فيها 

 وأوثره بامسي فأمسيه بييت وعليه وضعت خلقي ويذكر فيها امسي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكراميت
جاليل مث أنا مع ذلك يف كل شيء ومع كل شيء أجعل ذلك البيت حرما آمنا يتحرم حبرمته من حوله ومن حتته 
ومن فوقه فمن حرمه حبرميت استوجب بذلك كراميت ومن أخاف أهله فقد أخفر ذميت وأباح حرميت أجعله أول 

ا يأتونه شعثا غربا على كل ضامر يأتني من كل فج عميق يزجون بالتلبية زجيجا بيت وضع للناس ببطن مكة مبارك
  ويثجون بالبكاء ثجيجا ويعجون بالتكبري عجيجا

فمن اعتمده ال يريد غريه فقد وفد إىل وزارين وضافين وحق على الكرمي أن يكرم وفده وأضيافه وأن يسعف كال 
  حباجته

  مم والقرون واألنبياء من ولدك أمة بعد أمة وقرنا بعد قرنتعمره يا آدم ما كنت حي مث تعمره األ
ويف حديث غري هذا عن عطاء وقتادة أن آدم عليه السالم ملا أهبطه اهللا من اجلنة وفقد ما كان يسمعه ويأنس إليه 

اهللا من أصوات املالئكة وتسبيحهم استوحش حىت شكا ذلك إىل اهللا تعاىل يف دعائه وصالته فوجهه إىل مكة وأنزل 
  تعاىل ياقوتة من ياقوت اجلنة فكانت على موضع البيت اآلن

  وقال اهللا يا آدم إين قد أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطاف حول عرشي وتصلي عنده كما يصلي عند عرشي
يم فانطلق إليه آدم فطاف به هو ومن بعده من األنبياء إىل أن كان الطوفان فرفعت تلك الياقوتة حىت أمر اهللا إبراه

  عليه السالم ببناء البيت فبناه فذلك قوله تعاىل وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت

وعن ابن عباس أن اهللا أوحى إىل آدم أن يل حرما حبيال عرشي فانطلق فابن يل بيتا فيه مث حف به كما رأيت 
  مالئكيت حيفون بعرشي فهنالك أستجيب لك ولولدك من كان منهم يف طاعيت

  وكيف يل بذلك لست أقوى عليه وال أهتدي ملكانه فقال آدم أي رب
فقيض اهللا له ملكا فانطلق به حنو مكة فكان آدم عليه السالم إذا مر بروضة ومكان يعجبه قال للملك انزل بنا 

  هاهنا فيقول له امللك أمامك
  واعده من حراءحىت قدم مكة فبين البيت من مخسة أجبل من طور سيناء وطور زيتا ومن لبنان واجلودي وبين ق



فلما فرغ من بنائه خرج به امللك إىل عرفات فأراه املناسك كلها اليت يفعلها الناس اليوم مث قدم به مكة فطاف 
  بالبيت أسبوعا مث رجع إىل أرض اهلند فمات هبا

  ويف رواية أنه حج من اهلند أربعني حجة على رجليه
لعدوى قال قلت أليب جهم ابن حذيفة يا عم حدثين عن بناء وذكر الواقدي عن أيب بكر بن سليمان بن أيب خيثمة ا

  البيت ونزول إمساعيل عليه السالم احلرم
  قال يابن أخي سلين عنه على نشاط مين فإين أعلم من ذلك ما ال يعلمه غريي

هو قال فمكثت شهرا أذكره املرة بعد املرة فيقول مثل قوله األول وكان قد كرب ورق وضعف فدخلت عليه يوما و
  مسرور فقال يل امسع حديثك الذي سألتين عنه

  إن البيت بناؤه حرم يف السماء السابعة ويف األرض السابعة يعين أن ما يقابله حرم
وإن آدم عليه السالم أمر بأساسه فبناه هو وحواء أسساه بصخر أمثال اخللفات يعين النوق اليت يف بطوهنا أجنة 

  ر أن يطيعهماواحدهتا خلفة أذن اهللا عز وجل للصخ
مث نزل البيت من السماء من ذهب أمحر وكل به من املالئكة سبعون ألف ملك فوضعوه على أس آدم عليه السالم 

  ونزل الركن وهو يومئذ درة بيضاء فوضع موضعه اليوم من البيت وطاف به آدم وصلى فيه
  ليه السالمفلما مات آدم عليه السالم وليه بعده ابنه شيث فكان كذلك حىت حجه نوح ع

فلما كان الغرق يعين الطوفان بعث اهللا جل ثناؤه سبعني ألف ملك فرفعوه إىل السماء كي ال يصيبه املاء النجس 
وبقيت قواعده وجاءت السفينة فدارت به سبعا مث دثر البيت فلم حيجه من بني نوح وبني إبراهيم أحد من األنبياء 

  على مجيعهم السالم
حديث أيب اجلهم أن شيث بن آدم عليهما السالم هو أول من بىن الكعبة وأهنا كانت قبل  وعن غري الواقدي يف غري

أن يبنيها خيمة من ياقوتة محراء يطوف هبا آدم ويأنس هبا ألهنا أنزلت إليه من اجلنة وكان قد حج إىل موضعها من 
  اهلند

األرض فلما بدأ اهللا خلق األشياء خلق التربة ويف اخلرب أن موضعها كان غثاء على املاء قبل أن خيلق اهللا السموات و
قبل السماء فلما خلق السماء وقضاهن سبع مساوات دحا األرض أي بسطها وإمنا دحاها من حتت الكعبة فلذلك 

  مسيت مكة أم القرى
حا قال وذكر ابن هشام أن املاء مل يصل الكعبة حني الطوفان ولكنه قام حوهلا وبقيت هي يف هواء إىل السماء وأن نو

ألهل السفينة وهي تطوف بالبيت إنكم يف حرم اهللا عز وجل وحول بيته فأحرموا هللا وال ميس أحد امرأة وجعل 
بينهم وبني النساء حاجزا فتعدى حام فدعا عليه نوح بأن يسود اهللا لون بنيه فأجابه اهللا على وفق ما دعاه واسود 

  كوش بن حام وولده إىل يوم القيامة
  ب دعوته غري هذا فاهللا أعلموقد قيل يف سب

ويروى أنه ملا نضب ماء الطوفان بقي مكان البيت ربوة من مدرة فحج إليه بعد ذلك هود وصاحل ومن آمن معهما 
  وأن يعرب قال هلود عليه السالم أال تبنيه قال إمنا يبنيه نيب كرمي يأيت من بعدي يتخذه الرمحن خليال

أراد اهللا بإبراهيم ما أراد فولد له إمساعيل وهو ابن تسعني سنة فكان بكر قال أبو اجلهم من حديث الواقدي حىت 
أبيه فلما أراد اهللا عز وجل أن يبوئ إلبراهيم مكان البيت وأعالمه أوحى اهللا إليه يأمره باملسري إىل بلده احلرام 



ه على موضع البيت ومعامل فركب إبراهيم الرباق ومحل إمساعيل أمامه وهو ابن سنتني وهاجر خلفه ومعه جربيل يدل
احلرم فكان ال مير بقرية إال قال له إبراهيم هبذه أمرت يا جربيل فيقول جربيل ال حىت قدم به مكة وهي إذ ذاك 

عضاة وسلم ومسر والعماليق يومئذ حول احلرم وهم أول من نزل مكة ويكونون بعرفة وكانت املياه يومئذ قليلة 
ة محراء مدرة وهو يشرف على ما حوله فقال جربيل حني دخل من كداء وهو وكان موضع البيت قد دثر وهو ربو

  اجلبل الذي يطلعك على احلجون واملقربة هبذا أمرت قال إبراهيم هبذا أمرت قال نعم
فانتهى إىل موضع البيت فعمد إبراهيم إىل موضع احلجر فآوى فيه هاجر وإمساعيل وأمر هاجر أن تتخذ فيه عريشا 

اهيم أن خيرج ورأت أم إمساعيل أنه ليس حبضرهتا أحد من الناس وال ماء ظاهر تركت ابنها يف مكانه فلما أراد إبر
وتبعت إبراهيم فقالت يا إبراهيم إىل من تدعنا فسكت عنها حىت إذا دنا من كداء قال إىل اهللا عز وجل أدعكم 

  فقالت فاهللا عز وجل أمرك هبذا قال نعم قالت فحسيب تركتنا إىل كاف
نصرفت هاجر إىل ابنها وخرج إبراهيم حىت وقف على كداء وال بناء وال ظل وال شيء حيول دون ابنه فنظر إليه وا

فأدركه ما يدرك الوالد من الرمحة لولده فقال ربنا إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع عند بيتك احملرم ربنا 
م من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما خنفي وما ليقيموا الصالة فاجعل أفئدة من الناس هتوي إليهم وارزقه
  نعلن وما خيفي على اهللا من شيء يف األرض وال يف السماء

مث انصرف إبراهيم راجعا إىل الشام وعمدت هاجر فجعلت عريشا يف موضع احلجر من مسر ومثام ألقته عليه ومعها 
أمه فانقطع لبنها فأخذ إمساعيل كهيئة املوت فظنت أنه شن فيه شيء من ماء فلما نفد املاء عطش إمساعيل وعطشت 

ميت فجزعت وخرجت جزعا أن تراه على تلك احلال وقالت ميوت وأنا غائبة عنه أهون علي وعسى اهللا أن جيعل 
  يل يف ممشاي خريا

كانت يف فانطلقت فنظرت إىل جبل الصفا فأشرفت عليه تستغيث رهبا عز وجل وتدعوه مث احندرت إىل املروة فلما 
الوادي خبت حىت انتهت إىل املروة فعلت ذلك سبع مرار كلما أشرفت على الصفا نظرت إىل ابنها فتراه على حاله 

  وإذا أشرفت على املروة فمثل ذلك
فكان ذلك أول ما سعى بني الصفا واملروة وكان من قبلها يطوفون بالبيت وال يسعون بني الصفا واملروة وال يقفون 

  كان إبراهيماملواقف حىت 
فلما كان الشوط السابع ويئست مسعت صوتا فاستمعت فلم تسمع إال األول فظنت أنه شيء عرض لسمعها من 

  الظمأ واجلهد
فنظرت إىل ابنها فإذا هو يتحرك فأقامت على املروة مليا مث مسعت الصوت األول فقالت إين مسعت صوتك فأعجبين 

  هلك ما عنديفإن كان عندك خري فأغثين فإين قد هلكت و
فخرج الصوت يصوت بني يديها وخرجت تتلوه قد قويت له نفسها حىت انتهى الصوت عند رأس إمساعيل مث بدا 

هلا جربيل فانطلق هبا حىت وقف على موضع زمزم فضرب بعقبة مكان البئر فظهر املاء فوق األرض حني فحص 
خشية أن يفوهتا قبل أن تأيت بشنتها فاستقت وبادرت بعقبه وفارت بالرواء وجعلت أم إمساعيل حتظر املاء بالتراب 

إىل ابنها فسقته وشربت فجعل ثدياها يتقطران لبنا فكان ذلك اللنب طعاما وشرابا إلمساعيل وكانت جتتزئ مباء زمزم 
يأتيه عباد فقال هلا امللك ال ختايف أن ينفد هذا املاء وأبشرى فإن ابنك سيشب ويأيت أبوه من الشام فتبنون ها هنا بيتا 

اهللا من أقطار األرضني ملبني هللا جل ثناؤه شعثا غربا فيطوفون به ويكون هذا املاء شرابا لضيفان اهللا عز وجل الذين 
  يزورون بيته



  فقالت بشرك اهللا خبري وطابت نفسها ومحدت اهللا عز وجل
فنظرا إىل طري يهوي قبل الكعبة  ويقبل غالمان من العماليق يريدان بعريا هلما أخطأمها فقد عطشا وأهلهما بعرفة

  فاستنكرا ذلك وقاال أىن يكون الطري على غري ماء فقال أحدمها لصاحبه أمهل حىت نربد مث نسلك يف مهوى الطري
فأبردا مث تروحا فإذا الطري ترد وتصدر فاتبعا الواردة منها حىت وقفا على أيب قبيس فنظرا إىل املاء وإىل العريش فنزال 

وسأالها مىت نزلت فأخربهتما وقاال ملن هذا املاء فقالت يل والبين فقاال من حفره فقالت سقيا اهللا جل وكلما هاجر 
  ثناؤه

  فعرفا أن أحدا ال يقدر على أن حيفر هناك ماء وعهدمها مبا هناك قريب وليس به ماء
م ومعهم الذرية فنشأ إمساعيل فرجعا إىل أهلهما من ليلتهما فأخرباهم فتحولوا حىت نزلوا معها على املاء فأنست هب

  مع ولداهنم
  وكان إبراهيم يزور هاجر يف كل شهر على الرباق يغدو غدوة فيأيت مكة مث يرجع فيقيل يف منزله بالشام

  فزارها بعد ونظر إىل من هناك من العماليق وإىل كثرهتم وغمارة املاء فسر بذلك
ليق فجاء إبراهيم زائرا إلمساعيل وإمساعيل يف ماشية يرعاها وملا بلغ إمساعيل عليه السالم تزوج امرأة من العما

  وخيرج متنكبا قوسه فريمى الصيد مع رعيته فجاء إبراهيم عليه السالم إىل منزله فقال السالم عليكم يا أهل البيت
كم قال فسكتت فلم ترد إال أن تكون ردت يف نفسها فقال هل من منزل فقالت ال هيم اهللا إذن قال فكيف طعام

وشرابكم وشاؤكم فذكرت جهدا فقالت أما الطعام فال طعام وأما الشاء فإمنا حنلب الشاة بعد الشاة املصر وأما املاء 
  فعلى ما ترى من الغلظ قال فأين رب البيت قالت يف حاجته

  قال فإذا جاء فأقرئيه السالم وقويل له غري عتبة بيتك
إىل منزله بعد ذلك مبا شاء اهللا عز وجل فلما انتهى إىل منزله سأل  ورجع إبراهيم إىل منزله وأقبل إمساعيل راجعا

  امرأته هل جاءك أحد فأخربته بإبراهيم وقوله وما قالت له ففارقها وأقام ما شاء اهللا أن يقيم

وكانت العماليق هم والة احلكم مبكة فضيعوا حرمة احلرم واستحلوا منه أمورا عظاما ونالوا ما مل يكونوا ينالون 
فقام فيهم رجل منهم يقال له عموق فقال يا قوم أبقوا على أنفسكم فقد رأيتم ومسعتم من أهلك من هذه األمم فال 

  تفعلوا تواصلوا وال تستخفوا حبرم اهللا عز وجل وموضع بيته
  فلم يقبلوا ذلك منه ومتادوا يف هلكة أنفسهم

جدبت البالد عليهم فساروا بذراريهم وأمواهلم فلما مث إن جرمها وقطوراء ومها أبناء عم خرجوا سيارة من اليمن أ
  قدموا مكة رأوا فيها ماء معينا وشجرا ملتفا ونباتا كثريا وسعة من البالد ودفئا يف الشتاء

  فقالوا إن هذا املوضوع جيمع لنا ما نريد
ليها واعتادوها ولو فأعجبهم ونزلوا به وكان ال خيرج من اليمن قوم إال وهلم ملك يقيم أمرهم سنة فيهم جروا ع

  كانوا نفرا يسريا
  فكان مضاض بن عمرو على قومه من جرهم وكان على قطوراء السميدع رجل منهم

  فنزل مضاض مبن معه من جرهم أعلى مكة بقعيقعان فما حاز
  ونزل السميدع بقطوراء أسفل مكة بأجياد فما حاز

عماليق وأخرجوهم من احلرم كله فصاروا يف أطرافه وذهبت العماليق إىل أن ينازعوهم أمرهم فعلت أيديهم على ال
  ال يدخلونه



وجعل مضاض والسميدع يقطعان املنازل ملن ورد عليهما من قومهما فكثروا وأثروا فكان مضاض يعشر كل من 
دخل مكة من أعالها وكان السميدع يعشر كل من دخل من أسفلها وكل على قومه ال يدخل أحدمها على صاحبه 

  عربا وكان اللسان عربيا وكانوا قوما
وكان إبراهيم يزور إمساعيل فلما نظر إىل جرهم نظر إىل لسان عجيب ومسع كالما حسنا ونظر إمساعيل إىل رعلة 

  بنت مضاض بن عمرو فأعجبته فخطبها إىل أبيها فتزوجها
اهللا فقامت إليه املرأة  فجاء إبراهيم زائرا إلمساعيل فجاء إىل بيت إمساعيل فقال السالم عليكم أهل البيت ورمحة

فردت عليه ورحبت به فقال كيف عيشكم ولبنكم وماشيتكم فقالت خري عيش حبمد اهللا عز وجل حنن يف لنب كثري 
  وحلم كثري وماؤنا طيب قال هل من حب قالت يكون إن شاء اهللا وحنن يف نعم قال بارك اهللا لكم

املاء بغري مكة إال اشتكى بطنه ولعمري لو وجد عندنا حبا قال أبو جهم فكان أيب يقول ليس أحد خيلى عن اللحم و
  لدعا فيه بالربكة فكانت أرض زرع

ويقال إن إبراهيم قال هلا ما طعامكم قالت اللحم واللنب قال فما شرابكم قالت اللنب واملاء قال بارك اهللا لكم يف 
  طعامكم وشرابكم فاللنب طعام وشراب
ب قال إين ال أستطيع النزول قالت فإين أراك شعثا أفال أغسل رأسك وأدهنه قالت فانزل رمحك اهللا فاطعم واشر

قال بلى إن شئت فجاءته باملقام وهو يومئذ حجر رطب أبيض مثل املهاة ملقى يف بيت إمساعيل فوضع عليه قدمه 
ضع قدمه اليمىن وقدم إليها رأسه وهو على دابته فغسلت شق رأسه األمين فلما فرغت حولت له املقام حىت و

اليسرى وقدم إليها رأسه فغسلت شق رأسه األيسر فاألثر الذي يف املقام من ذلك قال أبو اجلهم فقد رأيت موضع 
  العقب واإلصبع

وعن الواقدي من غري حديث أيب اجلهم أن أبا سعيد اخلدري سأل عبداهللا بن سالم عن األثر الذي يف املقام فقال 
  وم إال أن اهللا جل ثناؤه أراد أن جيعل املقام آية من آياتهكانت احلجارة على ما هي عليه الي

قال أبو اجلهم فلما فرغت يعين املرأة من غسل رأس إبراهيم عليه السالم قال هلا إذا جاء إمساعيل فقويل له أثبت 
  عتبة بابك فإن صالح املنزل العتبة

عت به مث قال هلا هل قال لك أن تقويل يل شيئا فلما جاء إمساعيل قال هل جاءك أحد بعدي فأخربته بإبراهيم وما صن
  قالت قال يل أثبت عتبة بابك فإن صالح املنزل العتبة

ففرح إمساعيل وقال أتدرين من هو قالت ال قال هذا خليل اهللا إبراهيم أيب وأما قوله أثبت عتبة بابك فقد أمرين أن 
قال مالك قالت أال أكون علمت مبن هو أقرك وقد كنت علي كرمية وقد ازددت علي كرامة فصاحت وبكت ف

فأكرمه وأصنع به غري الذي صنعت فقال هلا إمساعيل ال تبكي وال جتزعي فقد أحسنت ومل تكوين تقدرين أن تفعلي 
  فوق الذي فعلت ومل يكن ليزيدك على الذي صنع بك

  فولدت إلمساعيل عشرة ذكور أحدهم نابت

مئذ ابن مائة سنة أوحى اهللا جل ثناؤه إىل إبراهيم أن ابن يل بيتا قال إبراهيم فلما بلغ إمساعيل ثالثني سنة وإبراهيم يو
  أي رب أين أبنيه فأوحى اهللا إليه أن اتبع السكينة وهي ريح هلا وجه وجناحان ومع إبراهيم امللك والصرد

ع البيت ربوة محراء مدرة فانتهوا بإبراهيم إىل مكة فنزل إمساعيل إىل املوضع الذي بوأه اهللا جل وعز إلبراهيم وموض
  مشرفة على ما حوهلا



  فحفر إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم وليس معهما غريمها أساس البيت يريدان أساس آدم األول
فحفرا عن ربض البيت يعين حوله فوجدا صخرة ال يطيقها إال ثالثون رجال وحفرا حىت بلغا أساس آدم مث بىن عليه 

  ة على موضع البيت فقالت ابن عليوحلقت السكينة كأهنا سحاب
  فلذلك ال يطوف بالبيت أحد أبدا كافر وال جبار إال رأيت عليه السكينة

فبىن إبراهيم وإمساعيل البيت فجعل طوله يف السماء تسع أذرع وعرضه ثالثني ذراعا وطوله يف األرض اثنني 
  ربا لغنم إمساعيلوعشرين ذراعا وأدخل احلجر وهو سبعة أذرع يف البيت وكان قبل ذلك ز

وإمنا بناه حبجارة بعضها على بعض ومل جيعل له سقفا وجعل له بابا وحفر له بئرا عند بابه خزانة للبيت يلقى فيها ما 
  أهدي للبيت وجعل الركن علما للناس

فذهب إمساعيل إىل الوادي يطلب حجرا ونزل جربيل باحلجر األسود وكان قد رفع إىل السماء حني غرقت األرض 
كما رفع البيت فنزل به جربيل فوضعه إبراهيم موضع الركن وجاء إمساعيل باحلجر من الوادي فوجد إبراهيم قد 

  وضع احلجر فقال من أين هذا من جاءك به قال إبراهيم من مل يكلين إليك وال إىل حجرك
ول إن إبراهيم عليه السالم وعن الواقدي أيضا من غري حديث أيب اجلهم أن يزيد بن رومان قال مسعت ابن الزبري يق

  ابتغى احلجر فناداه من فوق أيب قبيس أال أنا هذا فرقى إليه إبراهيم فأخذه فوضعه الذي هو فيه اليوم
وكان اهللا جل ثناؤه ملا غرقت األرض استودع أبا قبيس الركن وقال إذا رأيت خليلي يبين يل بيتا فأعطه الركن 

  فأعطاه الركن

  أبا قبيس لذلك كان يسمى يف اجلاهلية األمني لوفائه مبا استودعه اهللا إياه وعن غري ابن الزبري أن
قال أبو جهم وملا فرغ إبراهيم من بناء البيت وأدخل احلجر يف البيت جعل املقام الصقا بالبيت عن ميني الداخل 

  فلما كانت قريش قصر اخلشب عليهم فأخرجوا احلجر وكان ما أخرجوا منه سبعة أذرع
  راهيم بعد فراغه من البناء أن يؤذن يف الناس باحلج فقال يا رب وما يبلغ صويتوأمر إب

  قال اهللا جل ثناؤه أذن وعلي البالغ
فارتفع على املقام وهو يومئذ ملصق بالبيت فارتفع به املقام حىت كان أطول اجلبال فنادى وأدخل إصبعيه يف أذنيه 

  عليكم احلج إىل البيت العتيق فأجيبوا ربكم عز وجلوأقبل بوجهه شرقا وغربا يقول أيها الناس كتب 
فأجابه من حتت البحور السبعة ومن بني املشرق واملغرب إىل منقطع التراب من أطراف األرض كلها لبيك اللهم 

  لبيك أفال تراهم يأتون يلبون
  فمن حج من يومئذ إىل يوم القيامة فهو ممن استجاب هللا عز وجل

يعين نداء إبراهيم على املقام باحلج فهي ) آل عمران  ٩٧( فيه آيات بينات مقام إبراهيم وذلك قول اهللا جل ثناؤه 
  اآلية

  قال الواقدي وقد روى أن اآلية هي أثر إبراهيم على املقام
قال أبو اجلهم فلما فرغ إبراهيم من األذان ذهب به جربيل فأراه الصفا واملروة وأقامه على حدود احلرم وأمره أن 

  يها احلجارة ففعل إبراهيم ذلك وكان أول من أقام أنصاب احلرم ويريه إياها جربيلينصب عل
فلما كان اليوم السابع من ذي احلجة خطب إبراهيم عليه السالم مبكة حني زاغت الشمس قائما وإمساعيل جالس 

صا يتوكأ عليها فسمى مث خرجا من الغد ميشيان على أقدامهما يلبيان حمرمني مع كل واحد منهما إداوة حيملها وع
  ذلك اليوم يوم التروية



فأتيا مين فصليا هبا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والصبح وكانا نزال يف اجلانب األمين مث أقام حىت طلعت 
الشمس على ثبري مث خرج ميشي هو وإمساعيل حىت أتيا عرفة وجربيل معهما يريهما األعالم حىت نزال بنمرة وجعل 

  رفات وكان إبراهيم قد عرفها قبل ذلك فقال إبراهيم قد عرفت فسميت عرفاتيريه أعالم ع
فلما زاغت الشمس خرج هبما جربيل عليه السالم حىت انتهى هبما إىل موضع املسجد اليوم فقام إبراهيم فتكلم 

دعوان إىل أن بكلمات وإمساعيل جالس مث مجع بني الظهر والعصر مث ارتفع هبما إىل اهلضاب فقاما على أرجلهما ي
غابت الشمس وذهب الشعاع مث دفعا من عرفة على أقدامهما حىت انتهيا إىل مجع فنزال فصلى إبراهيم املغرب 

والعشاء يف ذلك املوضع الذي يصلى فيه اليوم مث باتا حىت إذا طلع الفجر وقفا على قزح فلما أسفر قبل طلوع 
رعا حىت قطعاه مث عادا إىل مشيهما األول مث رميا مجرة العقبة الشمس دفعا على أرجلهما حىت انتهيا إىل حمسر فأس

بسبع حصيات محالها من مجع مث نزال من مىن يف اجلانب األمين مث ذحبا يف املنحر اليوم وحلقا رءوسهما مث أقاما أيام 
طح وكل هذا مىن يرميان اجلمار حني تزيغ الشمس ماشيني ذاهبني وراجعني وصدرا يوم الصدر فصليا الظهر باألب

  يريه جربيل عليه السالم
قال أبو اجلهم فلما فرغ إبراهيم من احلج انطلق إىل منزله بالشام فكان حيج البيت كل عام وحجته سارة وحجه 

  إسحاق ويعقوب واألسباط واألنبياء هلم جرا
  وحجه موسى بن عمران عليه السالم

السالم بصفاح الروحاء يليب جتاوبه اجلبال عليه عباءتان روي الواقدي بإسناد له عن ابن عباس قال مر موسى عليه 
  قطوانيتان من عباء الشام

وعن جابر بن عبد اهللا قال حج هارون نيب اهللا البيت فمر باملدينة يريد الشام فمرض باملدينة فأوصى أن يدفن بأصل 
  أحد وال تعلم به يهود خمافة أن ينبشوه فدفنوه فقربه هناك

  واريني كانوا إذا بلغوا احلرم نزلوا ميشون حىت يأتوا البيتوعن ابن عباس أن احل

  وعن ابن الزبري أن احلواريني خلعوا نعاهلم حني دخلوا احلرم إعظاما أن ينتعلوا فيه
بعد أن وجه إليه ملك املوت فاستنظره إبراهيم مث أعاده إليه ملا } صلى اهللا عليه وسلم{مث توىف اهللا خليله إبراهيم 

قبضه فأخربه مبا أمر به فسلم إبراهيم ألمر ربه عز وجل فقال له ملك املوت يا خليل اهللا على أي حال أراد اهللا 
  حتب أن أقبضك

  قال تقبضين وأنا ساجد فقبضه وهو ساجد وصعد بروحه إىل اهللا عز وجل ودفن إبراهيم عليه السالم بالشام
فن داخل احلجر مما يلي باب الكعبة وهنالك قرب أمه وعاش إمساعيل عليه السالم بعد أبيه ما عاش وتويف مبكة فد

  هاجر دفن معها وكانت توفيت قبله
  وملا تويف إمساعيل عليه السالم ويل البيت بعده ابنه نابت ومل يله أحد من ولد غريه

  مث مات فدفن يف احلجر مع أمه رعلة بنت مضاض
ا عليه فكانوا هم والته وحجابه ووالة األحكام فوىل البيت بعده جده مضاض بن عمرو مث أخواله من جرهم وقامو

  مبكة
  وكان البيت قد دخله السيل من أعلى مكة فاهندم فأعادته جرهم على بناء إبراهيم وجعلت له مصراعني وقفال

قال ابن إسحاق مث إن جرمها وقطوراء بغى بعضهم على بعض وتنافسوا امللك هبا ومع مضاض يومئذ بنو إمساعيل 
  ليه والية البيت دون السميدعوبنو نابت وإ



فسار بعضهم إىل بعض فخرج مضاض من قعيقعان يف كتيبته سائرا إىل السميدع ومع كتيبته عدهتا من الرماح 
  والدرق والسيوف واجلعاب يقعقع بذلك معه

  فيقال ما مسي قعيقعان قعيقعان إال لذلك
  وخرج السميدع من أجياد ومعه اخليل والرجال

  اد أجيادا إال خلروج اجلياد من اخليل مع السميدع منهفيقال ما مسي أجي
وغري ابن إسحاق يقول إمنا مسي أجيادا ألن مضاضا ضرب يف ذلك املوضع أجياد مائة رجل من العمالقة وقيل بل 

أمر بعض امللوك غري مسمى بضرب رقاب فيه فكان يقول لسيافه توسط األجياد وهذا وحنوه أصح يف تسمية 
  مما قال ابن إسحاقاملوضع بأجياد 

  قال فالتقوا بفاضح فاقتتلوا قتاال شديدا فقتل السميدع وفضحت قطوراء فيقال ما مسي فاضح فاضحا إال بذلك

  مث إن القوم تداعوا إىل الصلح فساروا حىت نزلوا املطابخ شعبا بأعلى مكة فاصطلحوا به وأسلموا األمر إىل مضاض
حنر للناس وأطعمهم فاطبخ الناس وأكلوا فيقال ما مسيت املطابخ املطابخ إال فلما رجع إليه أمر مكة فصار ملكها له 

  لذلك وبعض أهل العلم يزعم أهنا إمنا مسيت بذلك ملا كان تبع حنر هبا وأطعم وكانت منزله
  فكان الذي كان بني مضاض والسميدع أول بغي كان مبكة فيما يزعمون

جرهم والة البيت واحلكام مبكة ال ينازعهم ولد إمساعيل يف ذلك مث نشر اهللا ولد إمساعيل مبكة وأخواهلم من 
  خلئولتهم وقرابتهم وإعظاما للحرمة أن يكون هبا بغي أو قتال

  فلما ضاقت مكة على ولد إمساعيل انتشروا يف البالد فال يناوئون قوما إال أظهرهم اهللا عليهم بدينهم فوطئوهم
احلرمة وظلموا من دخلها من غري أهلها وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى  مث إن جرهم بغوا مبكة واستحلوا حالال من

  هلا فرق أمرهم
فلما رأت ذلك بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة وغبشان من خزاعة أمجعوا حلرهبم وإخراجهم من مكة فآذنوهم 

  باحلرب
  فاقتتلوا فغلبتهم بنو بكر وغبشان فنفوهم من مكة

فيها ظلما وال بغيا وال يبغي فيها أحد إال أخرجته فكانت تسمى الناسة وال يريدها  وكانت مكة يف اجلاهلية ال تقر
  ملك يستحل حرمتها إال هلك مكانه فيقال ما مسيت ببكة إال أهنا كانت تبك أعناق اجلبابرة إذا أحدثوا فيها شيئا

  فلم يزل أهلها على وجه الدهر يصونون جناهبا وحيافظون على حرمتها

مع رأى بين إمساعيل وخيارهم على أن ال يدعوا أحدا أحدث يف حرم اهللا حدثا إال غربوه منه مث مل يقال إنه اجت
يرجع فيه ويقال بل كان ذلك مما سن هلم أولوهم فصارت سنة فيهم يدينون هبا مث خلف من خلف بعدهم على 

يعتقدون أن الباغي فيه معاقب يف ذلك يرون فيه رأيهم وتكرب مواقعة الظلم يف حرم اهللا والتعدي به يف نفوسهم و
دنياه يف نفسه وماله وأن احلالف عند البيت حانثا خموف عليه مما أصاب قبله ممن فعل فعله وأن دعاء املظلوم عنده 
وخصوصا يف الشهر احلرام جماب يف ظامله ويؤثرون يف ذلك أشياء أراها اهللا إياهم صونا حلرمه الكرمي وتنزيها لبيت 

  خليله إبراهيم
ذكر الواقدي من حديث عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث قال عدا رجل من بين كنانة بن هذيل على ابن عم له 

وظلمه واضطهده فناشده بالرحم وعظم عليه فأىب إال ظلمه فقال واهللا ألحلقن حبرم اهللا يف هذا الشهر وألدعون اهللا 



  أفقرك ظهرها فاذهب فاجتهد عليك فقال له ابن عمه مستهزئا به هذه ناقيت فالنة فأنا
فأعطاه ناقة وخرج حىت جاء احلرم يف الشهر احلرام فقال اللهم إين أدعوك جاهدا مضطرا على ابن عمي فالن ترميه 

  بداء ال دواء له
  مث انصرف فيجد ابن عمه قد رمى يف بطنه فصار مثل الزق فما زال ينتفخ حىت انشق

عباس فقال أنا رأيت رجال دعا على ابن عم له بالعمى يعين يف احلرم قال عبد املطلب حلدثت هبذا احلديث ابن 
  فرأيته يقاد أكمة العميان

وعن ابن عباس قال مسعت عمر بن اخلطاب يسأل رجال من بين سليم عن ذهاب بصره فقال الرجل يا أمري املؤمنني 
باهللا والرحم وكنا أهل بيت نرتكب كنا يف بين ضبعاء عشرة وكان لنا ابن عم فكنا نظلمه ونضطهده فكان يذكرنا 

كل األمور فلما رأى ابن عمنا أنا ال نكف عنه وال نرد إليه ظالمته أمهل حىت دخلت األشهر احلرم انتهى إىل احلرم 
  فجعل يرفع يديه إىل اهللا جل ثناؤه ويقول

  ال هم أدعوك دعاء جاهدا
  اقتل بين الضبعاء إال واحدا

  مث اضرب الرجل ودعه قاعدا
  إذا قيد يعىن القائدا أعمى

قال فمات إخويت تسعة يف تسعة أشهر يف كل شهر واحد وبقيت أنا فعميت ورماين اهللا عز وجل يف رجلي وكمهت 
  فليس يالئمين قائد

  قال ابن عباس فسمعت عمر يقول سبحان اهللا إن هذا هلو العجب
يلة يف ليايل رجب الشهر كله هبذا قال ومسعت عمر يسأل ابن عمهم الذي دعا عليهم فقال دعوت عليهم كل ل

  الدعاء فأهلكوا يف تسعة أشهر وأصاب الباقي ما أصابه
قال ابن عباس وعدا رجل على ابن عم له فاستاق ذودا له فخرج يطلبه حىت أصابه يف احلرم فقال ذودي فقال 

  بيت ما هن لكاللص كذبت ليس لك قال فاحلف قال إذا أحلف فحلف عند املقام باهللا اخلالق رب هذا ال
  فقيل له ال سبيل لك عليه

فقام رب الذود بني الركن واملقام باسطا يديه يدعو على صاحبه فما برح مقامه يدعو عليه حىت فذهب عقله فجعل 
  يصيح مبكة مايل وللذود مايل ولفالن رب الذود

حىت تردى من جبل فمات  فبلغ ذلك عبد املطلب فجمع الذود فدفعها إىل املظلوم فخرج هبا وبقي اآلخر مدهلا
  فأكلته السباع

  وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول لو وجدت قاتل اخلطاب يف احلرم ما هجته
  وكان يقول ألن أذنب بركبة سبعني ذنبا أحب إىل من أن أذنب ذنبا واحدا يف احلرم

  وركبة خارج احلرم حماذية لذات عرق
ن يعاقب به من حلف ظلما يعين يف احلرم زمن اجلاهلية فقال إن الناس وذكر رضي اهللا عنه يوما وهو خليفة ما كا

  لريتكبون ما هو أعظم منها مث ال يعجل هلم من العقوبة مثل ما كان يعجل ألولئك فما ترون ذلك
  فقالوا أنت أعلم يا أمري املؤمنني

وجعل العقوبة ملن استحل شيئا مما قال إن اهللا جل ثناؤه جعل يف اجلاهلية إذ ال دين حرمة حرمها وعظمها وشرفها 



أوعدهم فيما } صلى اهللا عليه وسلم{حرم ليتنكب عن انتهاك ما حرم خمافة تعجيل العقوبة فلما بعث اهللا رسوله 
  )البقرة  ٤٦( انتهكوا مما حرم الساعة فقال والساعة أدهى وأمر 

تناهوا عن الظلم وأخر أهل اإلسالم ليوم اجلمع فأخر العقاب إىل يوم القيامة وأراهم اهللا االستجابة بعضهم لبعض لي
  ويستجيب اهللا ملن يشاء فاتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني

ومن املشهور يف هذا الباب أمر إساف ونائلة ومها صنما قريش اللذان أقامومها على زمزم ينحرون عندمها ذكروا 
فوقع إساف على نائلة يف الكعبة فمسخهما اهللا أهنما كانا رجال وامرأة من جرهم إساف بن بغي ونائلة بنت ديك 

  حجرين ويقال أحدثا فيها فمسخهما اهللا فاهللا أعلم
وأمرمها معدود فيما بلغت إليه جرهم من االستخفاف حبرمة احلرم وقلة مباالهتم بالبغي فيه مع ما أراهم اهللا من 

ىت أخرجهم اهللا عن جوار بيته بأيدي آخرين عظيم اآلية مبسخهما حجرين فما هناهم ذلك عن قبيح ما كانوا عليه ح
  من عباده فكان من أمرهم مع خزاعة ما كان

فخرج عمرو بن احلارث بن مضاض اجلرمهي بغزايل الكعبة وحبجر الركن فدفنها يف زمزم وانطلق هو ومن معه من 
  جرهم إىل اليمن وحزنوا على ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزنا شديدا

  حلارث بن مضاض يف ذلك وليس مبضاض األكربفقال عمرو بن ا
  كأن مل يكن بني احلجون إىل الصفا

  أنيس ومل يسمر مبكة سامر
  بلى حنن كنا أهلها فأبادنا

  صروف الليايل واجلدود العواثر
  وكنا والة البيت من بعد نابت
  نطوف بذاك البيت واخلري ظاهر
  وحنن ولينا البيت من بعد نابت

  كاثربعز فما حيظى لدينا امل
  ملكنا فعززنا فأعظم مبلكنا
  فليس حلي غرينا مث فاخر

  أمل تنكحوا من خري شخص علمته
  فأبناؤه منا وحنن األصاهر
  فإن تنثين الدنيا علينا حباهلا
  فإن هلا حاال وفيها التشاجر
  فأخرجنا منها املليك بقدرة

  كذلك يا للناس جتري املقادر
  أقول إذا نام اخللي ومل أمن

   يبعد سهيل وعامرأذا العرش ال
  وبدلت منها أوجها ال أحبها

  قبائل منها محري وحيابر



  وصرنا أحاديثا وكنا بغبطة
  بذلك عضتنا السنون الغوابر

  فسحت دموع العني تبكي لبلدة
  هبا حرم أمن وفيها املشاعر

  وتبكي لبيت ليس يؤذى محامه
  يظل به أمنا وفيه العصافر
  وفيه وحوش ال ترام أنيسة

  نه فليست تغادرإذا خرجت م
  وقال عمرو بن احلارث أيضا يذكر بكر بكرا او غبشان وساكين مكة الذين خلفوا فيما بعدهم

  يا أيها الناس سريوا إن قصركم
  أن تصبحوا ذات يوم ال تسريونا

  حثوا املطي وأرخوا من أزمتها
  قبل املمات وقضوا ما تقضونا
  كنا أناسا كما كنتم فغرينا
  ونونادهر فأنتم كما كنا تك

قال ابن هشام هذا ما صح له منها وحدثين بعض أهل العلم بالشعر أن هذه األبيات أول شعر قيل يف العرب وأهنا 
  وجدت مكتوبة يف حجر باليمن ومل يسم لنا قائلها

  مث إن غبشان من خزاعة وليت البيت دون بين بكر بن عبد مناة
قمعة بن إلياس بن مضر وأن أباهم عمرو بن حلي هو عمرو وغبشان لقب وامسه احلارث وخزاعة يقال إهنم من ولد 

بن حلي بن قمعة بن خندف وخزاعة يأبون هذا النسب ويقولون إهنم من ولد كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن 
  ثعلبة بن عمرو بن عامر بن غسان

خندف جير قصبة يف النار  قال أريت عمرو بن حلي بن قمعة بن بن} صلى اهللا عليه وسلم{وقد روى أن رسول اهللا 
  فسألته عمن بيين وبينه من األمم فقال هلكوا

فقيل له ومن عمرو بن حلي قال أبو هؤالء احلي من خزاعة وهو أول من غري احلنيفية دين إبراهيم وأول من من 
  نصب األوثان حول الكعبة

  ال فهو احلققال هذا فرسول اهللا أعلم وما ق} صلى اهللا عليه وسلم{فإن كان رسول اهللا 
وعمرو بن ربيعة الذي تنتسب إليه خزاعة يقال هو عمرو بن حلي وإن حارثة بن ثعلبة بن عمرو خلف على أم حلي 

  وحلي هو ربيعة بعد أن تأميت من قمعة وحلي صغري فتبناه حارثة وانتسب إليه
} صلى اهللا عليه وسلم{ فيكون النسب على هذا صحيحا بالوجهني إىل قمعة بالوالدة وفق ما روى أن رسول اهللا

  قاله وإىل حارثة بن ثعلبة بالتبين واالنتساب به موجود كثريا يف العرب
فلما وليت خزاعة البيت حفظوه مما كانت جرهم استباحته وتوافروا على تعظيمه والذب عنه وكان الذي يليه منهم 

قطعون و بيوتات متفرقون يف قومهم عمرو بن احلارث الغبشاين مث قومه من بعده وقريش إذ ذاك حلول وصرم مت
  من بين كنانة



فأقامت خزاعة على والية البيت يتوارثون ذلك كابرا عن كابر حىت كان آخرهم حليل بن حبشية بن سلول بن 
  كعب بن عمرو اخلزاعي

  وبعده انتقلت والية البيت إىل قصي بن كالب

زهرة وقصيا مع أمها فاطمة بنت سعد بن سيل  وكان من حديث قصي أنه ملا هلك أبوه كالب بن مرة خلف ولديه
من عذرة وزهرة يومئذ رجل وقصي فطيم فقدم مكة بعد مهلك كالب حاج من قضاعة فيهم ربيعة بن حرام بن 

ضنة بن عبد كبري بن عذرة فتزوج فاطمة بنت سعد فاحتملها إىل بالده فاحتملت ابنها قصيا لصغره وأقام زهرة يف 
  قومه

عة رزاحا فكان أخا قصي ألمه وكان لربيعة بنون ثالثة من امرأة أخرى وهم حن وحممود فولدت فاطمة لربي
  وجلهمة بنو ربيعة

  وأقام قصي بأرض قضاعة ال ينسب إال إىل ربيعة بن حرام
فناضل يوما رجال من قضاعة يدعى رفيعا فنضله قصي وهو يومئذ شاب فغضب املنضول فوقع بينهما حىت تقاوال 

  فيع أال تلحق ببلدك وبقومك فإنك لست مناوتنازعا فقال ر
فرجع قصي إىل أمه وقد وجد يف نفسه مما قال فسأهلا عن ذلك فقالت أوقد قال هذا أنت واهللا يا بين أكرم منه نفسا 

ووالدا ونسبا وأشرف منزال أنت ابن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
  مبكة عند البيت احلرام وفيما حوله تفد كنانة القرشي وقومك

  العرب إىل ذلك البيت وقد قالت يل كاهنة رأتك هذا يلي أمرا جليال فطب نفسا
فأمجع قصي اخلروج إىل قومه و اللحوق هبم وكره الغربة بأرض قضاعة وضاق ذرعا باملقام فيهم فقالت له أمه ال 

  لعرب فإين أخشى عليك أن يصيبك بعض الناستعجل حىت يدخل عليك الشهر احلرام فتخرج يف حاج ا
فأقام قصي حىت إذا دخل الشهر احلرام وخرج حاج قضاعة خرج معهم وهم يظنون أنه إمنا يريد احلج مث يرجع إىل 

  بالده حىت قدم مكة فلما فرغ من احلج أقام هبا وعاجله القضاعيون على اخلروج معهم فأىب
أن خطب إىل حليل بن حبشية ابنته حيب فعرف حليل النسب ورغب يف وكان رجال جلدا هندا نسيبا فلم ينشب 

  الرحل فزوجه وحليل يومئذ يلي أمر مكة واحلكم فيها وحجابة البيت
  فأقام قصي معه مبكة وولدت له حيب بنيه عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبدا

وىل بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبين فلما انتشر ولد قصي وكثر ماله وعظم شرفه هلك حليل فرأى قصي أنه أ
  بكر وأن قريشا قرعة إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم وصريح ولده

فكلم رجاال من قريش وبين كنانة ودعاهم إىل إخراج خزاعة وبين بكر من مكة فأجابوه إىل ذلك فكتب عند ذلك 
عه فخرج رزاح ومعه إخوته ألبيه حن وحممود قصي إىل أخيه من أمه رزاح بن ربيعة يدعوه إىل نصرته والقيام م

  وجلهمة فيمن تبعهم من قضاعة يف حاج العرب وهم جممعون لنصر قصي والقيام معه
فلما إجتمع الناس مبكة وفرغوا من احلج ومل يبق إال أن يصدر الناس كان أول ما تعرض له قصي من املناسك أمر 

  اإلجازة للناس باحلج
ذلك مع الدفع هبم من عرفة ورمى اجلمار وهم ولد الغوث بن مر بن أد بن طاخبة بن وكانت صوفة هي اليت تلي 

  إلياس بن مضر



  والغوث هو أول من ويل ذلك منهم
وذلك أن أمه كانت امرأة من جرهم وكانت ال تلد فنذرت هللا إن هي ولدت ولدا أن تصدق به على الكعبة عبدا 

قوم على الكعبة يف الدهر األول مع أخواله من جرهم فوىل اإلجازة هلا خيدمها ويقوم عليها فولدت الغوث وكان ي
  بالناس من عرفة ملكانه الذي كان به من الكعبة وولده من بعده حىت انقرضوا

  فقال مر بن أد أبو الغوث لوفاء نذر أمه
  إين جعلت رب من بنيه

  ربطه مبكة العلية
  فباركن يل هبا إليه

  واجعله يل من صاحل الربية
  لغوث بن مر زعموا إذا دفع بالناس قالوكان ا

  ال هم إين تابع تباعه
  إن كان إمث فعلى قضاعه

وذلك أن قضاعة كان منهم أحياء يستحلون احلرمة يف اجلاهلية فكانت صوفة تدفع بالناس من عرفة وجتيز هبم إذا 
رمون حىت يرمي فكان ذوو نفروا من مىن إذا كان يوم النفر أتوا لرمي اجلمار ورجل من صوفة يرمي للناس ال ي

احلاجات املتعجلون يأتونه فيقولون له قم فارم حىت نرمي معك فيقول ال واهللا حىت متيل الشمس فيظل ذوو احلاجات 
الذين حيبون التعجيل يرمونه باحلجارة ويستعجلونه بذلك ويقولون له ويلك قم فارم بنا فيأيب عليهم حىت إذا مالت 

  س معهالشمس قام فرمى ورمى النا
فإذا فرغوا من رمى اجلمار وأرادوا النفر من مىن أخذت صوفة جبانيب العقبة فحبسوا الناس وقالوا أجيزي صوفة فلم 

  جيز أحد من الناس حىت
  ميروا فإذا نفذت صوفة ومضت خلى سبيل الناس فانطلقوا بعدهم فكانوا كذلك حىت انقرضوا

ناة بن متيم وكانت من بين سعد يف آل صفوان بن احلارث بن فورثهم ذلك من بعدهم بالقعدد بنو سعد بن زيد م
  شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد

فكان صفوان هو الذي جييز للناس باحلج من عرفة مث بنوه من بعده حىت كان آخرهم الذي قام عليه اإلسالم كرب 
  بن صفوان

  ويف ذلك يقول ابن مغراء السعدي
  ال يربح الناس ما حجوا معرفهم
  حىت يقال أجيزوا آل صفوانا

  فأما قول ذي اإلصبع العدواين وامسه حرثان بن عمرو وقيل له ذو اإلصبع حلية لذعته يف إصبعه فقطعها
  عذير احلي من عدوان

  كانوا حية األرض
  بغي بعضهم ظلما
  فلم يرع على بعض

  ومنهم كانت السادات



  واملوفون بالقرض
  ومنهم من جييز الناس

  بالسنة والفرض
  منهم حكم يقضيو

  فال ينقض ما يقضي
وإمنا قال ذلك ألن اإلفاضة من املزدلفة كانت يف عدوان وهو عدوان بن عمرو بن قيس بن عيالن يتوارثون ذلك 

  كابرا عن كابر حىت كان آخرهم الذي قام عليه اإلسالم أبو سيارة عميلة بن األعزل
من مجع على أتان له عقوق وذكروا أنه أجاز عليها أربعني قال حويطب بن عبد العزي رأيت أبا سيارة يدفع بالناس 

  سنة

قالوا وكان إذا وقف بالناس قال اتقوا اهللا ربكم وأصلحوا أموالكم واحفظوا جريانكم وقاتلوا أعداءكم اللهم حبب 
  بني نسائنا وبغض بني رعائنا واجعل أمر الناس بأيدي صلحائنا مث يقول أفيضوا على بركة اهللا

  شاعر من العرب وفيه يقول
  حنن دفعنا عن أيب سياره
  وعن مواليه بين فزاره
  حىت أجاز ساملا محاره

  مستقبل القبلة يدعو جاره
قوله حكم يقضي يعين عامر بن ظرب العدواين وكانت العرب ال يكون بينها ثائرة وال عضلة يف قضاء إال أسندوا 

  ذلك إليه مث رضوا مبا قضى فيه
انوا خيتلفون فيه يف رجل خنثي له ما للرجل وله ما للمرأة أجيعله رجال أو امرأة ومل يأتوه فاختصم إليه يف بعض ما ك

  بأمر كان أعضل منه
  فقال حىت أنظر يف أمركم فو اهللا ما نزل يب مثل هذه منكم يا معشر العرب

جارية يقال هلا سخيلة  فاستأخروا عنه فبات ليلته ساهرا يقلب أمره وينظر يف شأنه فال يتوجه له منه وجه وكانت له
ترعى عليه غنمه فكان يعاتبها إذا سرحت فيقول صبحت واهللا يا سخيل وإذا راحت عليه يقول مسيت واهللا يا 

  سخيل وذلك أهنا كانت تؤخر السرح حىت يسبقها بعض الناس وتؤخر اإلراحة حىت يسبقها بعض الناس
لك ما عراك يف ليلتك هذه قال ويلك دعيين أمر ليس  فلما رأت سهره وقلة قراره على فراشه قالت مالك ال أبا

من شأنك مث عادت له مبثل قوهلا فقال يف نفسه عسى أن تأيت مما أنا فيه بفرج فقال وحيك اختصم إيل يف مرياث 
  خنثي أأجعله رجال أو امرأة فو اهللا ما أدري ما أصنع وما يتوجه يل فيه وجه

ء املبال أقعده فإن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل وإن بال من حيث فقالت سبحان اهللا ال أبالك أتبع القضا
  تبول املرأة فهو امرأة

  قال مسي سخيل بعدها أو ضحي فرجتها واهللا
  مث خرج على الناس حني أصبح فقضى بالذي أشارت إليه

  هوهذا كله من اخلرب معترض قطع اتصال حديث صوفة وقصي فنرجع اآلن إليه ونصله مبوضع انقطاع



حيث ذكر أن صوفة هي اليت كانت تلي اإلجازة بالناس من مىن والدفع هبم من عرفة وأن قصيا عزم على انتزاع 
  ذلك من أيديهم والقيام به دوهنم واستدعى ملظاهرته على ذلك أخاه رزاحا فوصله مع من ذكر وصوله معه

لعرب وهو دين يف أنفسهم من عهد فلما كان ذلك العام فعلت صوفة مثل ما كانت تفعل قد عرفت ذلك هلا ا
  جرهم وخزاعة

  فأتاهم قصي مبن معه من قومه من قريش وكنانة وقضاعة عند العقبة فقال لنحن أوىل هبذا األمر منكم
  فقاتلوه فاقتتل الناس قتاال شديدا مث اهنزمت صوفة وغلبهم قصي على ما كان بأيديهم من ذلك

وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع صوفة وأنه سيحول بينهم وبني الكعبة واحنازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي 
وأمر مكة فلما احنازوا عنه بادأهم وأمجع حلرهبم وخرجت له خزاعة وبنو بكر فالتقوا فاقتتلوا قتاال شديدا باألبطح 

  حىت كثرت القتلى يف الفريقني مجيعا وفشت اجلراح فيهم وأكثر ذلك يف خزاعة
الصلح وإىل أن حيكموا بينهم رجال من العرب فحكموا يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن  مث إهنم تداعوا إىل

  ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن قصي
فقضي بينهم أن قصيا أوىل بالكعبة وأمر مكة من خزاعة وأن كل دم أصابه قصي من خزاعة وبين بكر موضوع 

من قريش وكنانة وقضاعة ففيه الدية مؤداة وأن خيلى بني قصي يشدخه حتت قدميه وأن ما أصابت خزاعة وبنو بكر 
  وبني الكعبة ومكة

  فسمي يعمر بن عوف يومئذ الشداخ ملا شدخ من الدماء ووضع منها ويقال الشداح أيضا
فوىل قصي البيت وأمر مكة ومجع قومه من منازهلم إىل مكة ومتلك على قومه وأهل مكة فملكوه إال أنه قد أقر 

  ى ما كانوا عليه وذلك أنه كان يراه دينا يف نفسه ال ينبغي تغيريهالعرب عل
  فأقر آل صفوان وعدوان والنسأة ومرة بن عوف على ما كانوا عليه حىت جاء اإلسالم فهدم اهللا به ذلك كله

  وبنو مرة بن عوف هم أهل البسل وقد تقدم ذكرهم
حلارث بن مالك بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس وأما النسأة فهم بنو فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن ا

  بن مضر

وهم الذين كانوا ينسأون الشهور على العرب يف اجلاهلية فيحلون الشهر من أشهر احلرم وحيرمون مكانه الشهر من 
لونه أشهر احلل ويؤخرون ذلك الشهر ففيه أنزل اهللا سبحانه إمنا النسيء زيادة يف الكفر يضل به الذين كفروا حي

عاما وحيرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم اهللا فيحلوا ما حرم اهللا زين هلم سوء أعماهلم واهللا ال يهدي القوم الكافرين 
  التوبة ٣٧

وكان أول من نسأ الشهور منهم على العرب فأحلت منها ما أحل وحرمت منها ما حرم القلمس وهو حذيفة بن 
من بعده حىت كان آخرهم الذي قام عليه اإلسالم أبو مثامة جنادة بن  عبد بن فقيم بن عدي وتوارث ذلك بنوه

  عوف بن أمية بن قلع بن عباد بن حذيفة وهو القلمس
  قال الزبري وكان أبعدهم ذكرا وأطوهلم أمرا يقال إنه نسأ أربعني سنة

دة وذا احلجة واحملرم وكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه فحرم األشهر احلرم األربعة رجبا وذا القع
  فإذا أراد أن حيل منها شيئا أحل احملرم فأحلوه وحرم مكانه صفرا فحرموه ليواطئوا عدة األربعة األشهر احلرم
  فإذا أرادوا الصدر قام فيهم فقال اللهم إين قد أحللت أحد الصفرين الصفر األول ونسأت اآلخر للعام املقبل

  ان أحد بين فراس بن غنم بن مالك بن كنانة يفخر بالنسأة على العربويف ذلك يقول عمري بن قيس جذل الطع



  لقد علمت معد أن قومي
  كرام الناس إن هلم كراما
  فأي الناس فاتونا بوتر

  وأي الناس مل نعلك جلاما
  ألسنا الناسئني على معد
  شهور احلل جنعلها حراما

ه مع سائر ما ذكر إقراره العرب عليه حىت جاء فهذا كان شأن النسأة يف اجلاهلية فأقره قصي على ما كان علي
  اإلسالم فهدم اهللا به ذلك كله

فكان قصي أول بين كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه فكانت إليه احلجابة والسقاية والرفادة والندوة 
اليت أصبحوا واللواء فحاز شرف مكة كله وقطع مكة رباعا بني قومه فأنزل كل قوم من قريش منازهلم من مكة 

  عليها

ويزعم الناس أن قريشا هابوا قطع الشجر من احلرم يف منازهلم فقطعها قصي بيده وأعوانه فسمته قريش جممعا ملا 
مجع من أمرها وتيمنت بأمره فما تنكح امرأة وال يزوج رجل من قريش وال يشاورون يف أمر نزل هبم وال يعقدون 

ه هلم بعض ولده وال يعذر غالم إال يف داره وال تدرع جارية من قريش إال لواء حلرب قوم غريهم إال يف داره يعقد
  يف داره يشق عليها فيها درعها إذا بلغت ذلك مث تدرعه مث ينطلق هبا إىل أهلها
  وال خترج عري من قريش فريحلون إال من داره وال يقدمون إال نزلوا يف داره

  ين املتبع ال يعمل بغريهفكان أمره يف قريش يف حياته ومن بعد موته كالد
  واختذ لنفسه دار الندوة وجعل باهبا إىل مسجد الكعبة ففيها كانت قريش تقضي أمورها

وملا فرغ قصي من حربه انصرف أخوه رزاح إىل بالده مبن معه من قومه فلما استقر يف بالده نشره اهللا ونشر حبا 
  فهما قبيال عذرة اليوم

  عد حليل بن حبشية وإخراج خزاعة عنهفهذا حديث قصي يف والية البيت ب
وخزاعة تزعم أن حليال أوصى بذلك قصيا وأمره به حني انتشر له من ابنته من الولد ما انتشر وقال أنت أوىل 

  بالكعبة وبالقيام عليها وبأمر مكة من خزاعة فعند ذلك طلب قصي ما طلب
  قال ابن إسحاق ومل يسمع ذلك من غريهم فاهللا أعلم

  واقدي األمرين على حنو ما ذكر ابن إسحاقوقد ذكر ال
قال وقد مسعنا يف ذلك وجها آخر ذكر أن أبا غبشان رجال من خزاعة كان ويل الكعبة فباع حجابتها من قصي بن 

  كالب بيعا وذكر غريه أنه باع منه مفتاح الكعبة بزق مخر فلذلك قيل أخسر صفقة من أيب غبشان

جال من قضاعة يقال له أبو الشموس حدث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهو وذكر الواقدي أيضا بإسناد له أن ر
خليفة حديث قصي بن كالب وكيف استعان بإخوته على خزاعة فاستمع له عمر وتعجب ألول احلديث وقال 
أن  ذكرتنا أمرا كان دثر منا فاحلمد هللا رب العاملني إن اهللا عز وجل ليصنع هلذا احلي من قريش وهم أوىل الناس

  يتقوا اهللا وحتسن سرية من ويل منهم بصنع اهللا هلم جعل فيهم اإلمامة وقبل ذلك النبوة
قالوا فلما كرب قصي ورق وكان عبد الدار بكره وكان عبد مناف قد شرف يف زمان أبيه وذهب كل مذهب وعبد 



  رفوا عليكالعزي وعبد قال قصي لعبد الدار أما واهللا يا بين ألحلقنك بالقوم وإن كانوا قد ش
ال يدخل رجل منهم الكعبة حىت تكون أنت تفتحها له وال يعقد لقريش لواء إال أنت بيدك وال يشرب رجل مبكة 
  إال من سقايتك وال يأكل أحد من أهل احلرم طعاما إال من طعامك وال تقطع قريش أمرا من أمورها إال يف دارك

  ها إال فيها وأعطاه احلجابة واللواء والسقاية والرفادةفأعطاه دار الندوة اليت ال تقضي قريش أمرا من أمور
وكانت الرفادة خرجا خترجه قريش يف كل موسم من أمواهلا إىل قصي بن كالب فيصنع به طعاما للحاج فيأكله من 

  مل يكن له سعة وال زاد
ل بيته وأهل احلرم وذلك أن قصيا فرضها على قريش فقال هلم حني أمرهم به يا معشر قريش إنكم جريان اهللا وأه

وإن احلجاج ضيف اهللا وزوار بيته وهم أحق الضيف بالكرامة فاجعلوا هلم طعاما وشرابا أيام احلج حىت يصدروا 
  عنكم

ففعلوا فكانوا خيرجون لذلك كل عام من أمواهلم خرجا فيدفعونه إليه فيصنعه طعاما للناس أيام مىن فجرى ذلك من 
قام اإلسالم مث جرى يف اإلسالم إىل يومنا هذا فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل أمره يف اجلاهلية على قومه حىت 
  عام مبىن للناس حىت ينقضي احلج

فمضى أمر قصي يف عبد الدار ابنه وجعل إليه كل ما كان بيده من أمر قومه وكان قصي ال خيالف وال يرد عليه 
  شيء صنعه

  هم بنوه من بعدهمث إن قصيا هلك فأقام أمره يف قومه ويف غري

  فاختطوا مكة رباعا بعد الذي كان قصي قطع لقومه هبا فكانوا يقطعوهنا يف قومهم ويف غريهم من حلفائهم ويبيعوهنا
  فأقامت قريش على ذلك معهم ليس بينهم اختالف وال تنازع

بين عبد الدار بن مث إن بين عبد مناف بن قصي عبد مشس وهامشا واملطلب ونوفال أمجعوا أن يأخذوا ما يف يدي 
قصي مما كان قصي جعل إىل عبد الدار من احلجابة واللواء والسقاية والرفادة ورأوا أهنم أوىل بذلك منهم لشرفهم 

عليهم وفضلهم يف قومهم فتفرقت عند ذلك قريش فكانت طائفة منهم مع بين عبد مناف على رأيهم يرون أهنم 
وكانت طائفة مع بين عبد الدار يرون أال ينزع منهم ما كان قصي جعل  أحق به من بين عبد الدار ملكاهنم يف قومهم

  إليهم
  فكان صاحب أمر بين عبد مناف عبد مشس بن عبد مناف وذلك أنه كان أسنهم

  وكان صاحب أمر بين عبد الدار عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار
نو تيم ابن مرة بن كعب وبنو احلارث بن فهر مع وكانت بنو أسد بن عبد العزي بن قصي وبنو زهرة بن كالب وب

  بين عبد مناف
وكان بنو خمزوم بن يقظة بن مرة وبنو سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب وبنو مجح بن عمرو بن هصيص وبنو 

  عدي بن كعب مع بين عبد الدار وخرجت عامر بن لؤي وحمارب بن فهر فلم يكونوا مع واحد من الفريقني
  أمرهم حلفا مؤكدا على أن ال يتخاذلوا وال يسلم بعضهم بعضا ما بل حبر صوفةفعقد كل قوم على 

فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا فوضعوها ألحالفهم يف املسجد عند الكعبة مث غمس القوم أيديهم فيها 
  فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم مث مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم فسموا املطيبني

وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة حلفا مؤكدا على أن يتخاذلوا وال يسلم بعضهم بعضا 
  فسموا األحالف



مث سوند بني القبائل ولز بعضها ببعض فعبئت عبد مناف لبين سهم وعبئت بنو أسد لبين عبد الدار وعبئت زهرة 
  ارث بن فهر لبين عدي مث قالوا لتغن كل قبيلة من أسند إليهالبين مجح وعبئت تيم لبين خمزوم وعبئت بنو احل

فبينما الناس على ذلك قد أمجعوا للحرب إذ تداعوا إىل الصلح على أن يعطوا بين عبد مناف السقاية والرفادة وأن 
جز الناس تكون احلجابة واللواء والندوة لبين عبد الدار كما كانت ففعلوا ورضي كل واحد من الفريقني بذلك وحتا

ما كان من } صلى اهللا عليه وسلم{عن احلرب وثبت كل قوم مع من حالفوا حىت جاء اهللا باإلسالم فقال رسول اهللا 
  حلف يف اجلاهلية فإن اإلسالم مل يزده إال شدة

  فهذا حلف املطيبني
يف دار عبد اهللا وقد كان يف قريش حلف أخر بعده وهو حلف الفضول تداعت إليه قبائل من قريش فاجتمعوا إليه 

بن جدعان بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم بن مرة لشرفه وسنه فتعاقدوا وتعاهدوا على أن ال جيدوا مبكة 
  مظلوما من أهلها وغريهم ممن دخلها من سائر الناس إال قاموا معه وكانوا

  على من ظلمه حىت ترد عليه مظلمته فسمت قريش ذلك احللف حلف الفضول
  بب الذي دعا قريشا إىل هذا احللف ومل مسي هبذا االسمواختلف يف الس

فأما ما دعاهم إليه فذكر الزبري وغريه أن رجال من أهل اليمن من بين زبيد قدم مكة معتمرا ومعه بضاعة له 
فاشتراها رجل من بين سهم ويقال أنه العاص بن وائل فلوى الرجل حبقه فسأله ماله فأيب عليه وسأله متاعه فأىب 

إىل بين سهم يستعديهم عليه فأغلظوا له فعرف أن ال سبيل إىل ماله فطوف يف قبائل قريش يستعني هبم  فجاء
فتخاذلت القبائل عنه فلما رأى ذلك قام على احلجر ويقال بل أشرف على أيب قبيس حني أخذت قريش جمالسها مث 

  نادى بأعلى صوته مث قال
  يا آل فهر ملظلوم بضاعته

  ار والنفرببطن مكة نائي الد
  وأشعث حمرم مل يقض حرمته
  بني اإلله وبني احلجر واحلجر
  أقائم من بين سهم بذمتهم

  أم ذاهب يف ضالل مال معتمر
فلما مسعت ذلك قريش أعظموه وتكلموا فيه فقال املطيبون واهللا لئن تكلمنا يف هذا ليغضنب األحالف وقال 

ال ناس من قريش تعالوا فلنكن حلفا فضوال دون املطيبني ودون األحالف واهللا لئن قمنا يف هذا لتغضنب املطيبون فق
  األحالف

  فلذلك قيل له حلف الفضول

يومئذ معهم } صلى اهللا عليه وسلم{فاجتمعوا يف دار عبد اهللا بن جدعان وصنع هلم طعاما كثريا وكان رسول اهللا 
الفوا على أن ال يظلم مبكة قريب وال قبل أن يوحى إليه فاجتمعت بنو هاشم وبنو املطلب وزهرة وأسد وتيم فتح

غريب وال حر وال عبد إال كانوا معه حىت يأخذوا له حبقه ويردوا إليه مظلمته من أنفسهم ومن غريهم مث عمدوا إىل 
ماء من ماء زمزم فجعلوه يف جفنة مث بعثوا به إىل البيت فغسلت فيه أركانه مث أتوا به فشربوه مث انطلقوا إىل الرجل 

  دى علىالذي تع



  الرجل املستصرخ العاص بن وائل أو غريه فقالوا واهللا ال نفارقك حىت تؤدي إليه حقه
  فأعطى الرجل حقه فمكثوا كذلك ال يظلم أحد حقه مبكة إال أخذوه له

لقد شهدت يف دار عبد اهللا بن جدعان حلفا ما أحب أن يل به محر النعم } صلى اهللا عليه وسلم{وقال رسول اهللا 
  به يف اإلسالم ألجبت ولو أدعى

  وحكى الزبري أيضا أنه إمنا مسي حلف الفضول ألهنم حتالفوا على أن ال يتركوا ألحد عند أحد فضال إال أخذوه
وقيل إمنا مسي بذلك ألنه ملا تداعى له من ذكر من قبائل قريش كره ذلك سائر املطيبني واألحالف بأسرهم ومسوه 

  فضول القومحلف الفضول عيبا له وقالوا هذا من 
وقيل بل كان هذا احللف على مثل حلف تقدم إليه نفر من جرهم يقال هلم الفضل و فضال و الفضيل فسمي لذلك 

  هذا اآلخر حلف الفضول
صلى {وأيا ما كان من ذلك فهي مأثرة لقريش من مآثرها الكرام وآثارها العظام نالتهم فيه بركة حضور رسول اهللا 

} صلى اهللا عليه وسلم{كان فعال جاهليا دعتهم السياسة إليه فقد صار حلضور رسول اهللا فهو وإن } اهللا عليه وسلم
  له وما قاله بعد النبوة فيه وأكده من أمره حكما شرعيا وفعال نبويا

وقد نشأ بني حسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما و بني الوليد بن عتبة بن أيب سفيان زمن معاوية والوليد 
ري املدينة من قبله منازعة يف مال كان بينهما بذي املروة فكأن الوليد حتامل على حسني يف حقه لسلطانه يومئذ أم

صلى اهللا عليه {فقال له حسني أحلف باهللا لتنصفين من حقي أو آلخذن سيفي مث ألقومن يف مسجد رسول اهللا 
  مث ألدعون حبلف الفضول} وسلم

ليد وأنا أحلف باهللا لئن دعا به ألخذن سيفي مث ألقومن معه حىت ينصف من فقال عبد اهللا بن الزبري وهو عند الو
  حقه أو منوت مجيعا

  وبلغت املسور بن خمرمة الزهري فقال مثل ذلك
  وبلغت عبد الرمحن بن عثمان بن عبيد اهللا التيمي فقال مثل ذلك

  فلما بلغ ذلك الوليد أنصف احلسني من حقه حىت رضي
  لت يف هذا احللفومل تكن بنو عبد مشس دخ

وقد سأل عبد امللك بن مروان عن ذلك حممد بن جبري ين مطعم إذ قدم عليه حني قتل ابن الزبري واجتمع الناس 
على عبد امللك بن مروان وكان حممد ابن جبري أعلم قريش فلما دخل عليه قال يا أبا سعيد أمل نكن حنن وأنتم يعين 

يف حلف الفضول قال أنت أعلم قال عبد امللك لتخربين يا أبا سعيد باحلق بين عبد مشس وبين نوفل ابين عبد مناف 
  من ذلك فقال ال واهللا لقد خرجنا منه حنن وأنتم قال صدقت

فكان عتبة بن ربيعة بن عبد مشس يقول لو أن رجال وحده خرج من قومه خلرجت من عبد مشس حىت أدخل يف 
  حلف الفضول

ا يف جاهليتهم على مثل السلطان الضابط عناية من اهللا هبم ومنا منه سبحانه وكانت لقريش أحالم عظام كانوا منه
عليهم هم سكان احلرم وأهل اهللا وحجاب بيته وأهل السقاية والرفادة والرياسة واللواء والندوة ومكارم مكة 

وتعظيم احلرم وكانوا على إرث من دين أبويهم إبراهيم وإمساعيل صلى اهللا عليهما من قرى الضيف ورفد احلاج 
  ومنعه من البغي فيه واإلحلاد وقمع الظامل ومنع املظلوم

إال أنه دخلت على أوليتهم أحداث غريت أصول احلنيفية عندهم وطال الزمان حىت أفضى ذلك هبم إىل جهاالت 



  بشرائع الدين وضالالت عن سنن
  اللة وعلم من اجلهالةفهدى من الض} صلى اهللا عليه وسلم{التوحيد فتدارك اهللا ذلك كله بنبيه 

فيقال أنه كان أول من غري احلنيفية دين إبراهيم ونصب األوثان حول الكعبة ودعا إىل عبادهتا عمرو بن حلي بن 
  قمعة بن إلياس بن مضر

يقول ألكثم بن اجلون اخلزاعي يا أكثم رأيت عمرو بن } صلى اهللا عليه وسلم{روي أبو هريرة أنه مسع رسول اهللا 
  ة بن خندف جير قصبة يف النار فما رأيت رجال أشبه برجل منك به وال بك منهحلي بن قمع

فقال أكثم عسى أن يضرين بشبهه يا نيب اهللا قال ال ألنك مؤمن وهو كافر إنه كان أول من غري دين إمساعيل 
  فنصب األوثان وحبر البحرية وسيب السائبة ووصل الوصيلة ومحى احلامي

ة تشق أذهنا وال يركب ظهرها وال جيز وبرها وال يشرب لبنها إال ضيف أو يتصدق به فالبحرية عند العرب الناق
  ومتهل آلهلتهم

  والسائبة اليت ينذر الرجل إن بريء من مرضه أو أصاب أمرا يطلبه أن يسيبها ترعى ال ينتفع هبا
الذكور فتلدها أمها ومعها ذكر والوصيلة اليت تلد أمها إثنني يف كل بطن فيجعل صاحبها آلهلته اإلناث منها ولنفسه 

  يف بطن فيقولون وصلت أخاها فيسيب أخوها معها فال ينتفع به
  واحلامي الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر محى

  ظهره فلم يركب ومل جيز وبره وخلي يف إبله يضرب فيها ال ينتفع منه بغري ذلك
أنزل عليه ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام ولكن } مصلى اهللا عليه وسل{فلما بعث اهللا رسوله 

  املائدة ١٠٣الذين كفروا يفترون على اهللا الكذب وأكثرهم ال يعقلون 
وذكر بعض أهل العلم أن عمرو بن حلي خرج من مكة إىل الشام يف بعض أموره فلما قدم مآب من أرض البلقاء 

د عمالق ويقال عمليق بن الوذ بن سام بن نوح رآهم يعبدون األصنام فقال هلم ما وهبا يومئذ العماليق وهم من ول
  هذه األصنام اليت أراكم تعبدون قالوا هذه أصنام نعبدها ونستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا

  فقال هلم أفال تعطونين منها صنما فأسري به إىل أرض العرب فيعبدوه
  ه مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمهفأعطوه صنما يقال له هبل فقدم ب

قال ابن إسحاق ويزعمون أن أول ما كانت عبادة احلجارة يف بين إمساعيل أنه كان ال يظعن من مكة ظاعن منهم 
حني ضاقت عليهم والتمسوا الفسيح يف البالد إال محل معه حجرا من حجارة احلرم تعظيما للحرم فحيثما نزلوا 

  افهم بالكعبةوضعوه وطافوا به كطو
حىت سلخ ذلك هبم إال أن كانوا يعبدون ما استحسنوه من احلجارة وأعجبهم حىت خلفت اخللوف ونسوا ما كانوا 
  عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإمساعيل غريه فعبدوا األوثان وصاروا إىل ما كانت عليه األمم قبلهم من الضالالت

ون هبا من تعظيم البيت والطواف به واحلج والعمرة والوقوف على وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسك
  عرفة واملزدلفة وهدى البدن واإلهالل باحلج والعمرة مع إدخاهلم فيه ما ليس منه

  فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا لبيك اللهم لبيك ال شريك لك إال شريك هو لك متلكه وما ملك
صلى اهللا عليه {أصنامهم وجيعلون ملكها بيده يقول اهللا تبارك وتعاىل لنبيه حممد فيوحدونه بالتلبية مث يدخلون معه 

يوسف أي ما يوحدونين مبعرفة حقي إال جعلوا معي شريكا  ١٠٦وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون } وسلم



  من خلقي
فقال } صلى اهللا عليه وسلم{وقد كانت لقوم نوح أصنام عكفوا عليها قص اهللا تبارك وتعاىل خربها على رسوله 

  نوح ٢٣وقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثريا 
وذكر الواقدي بإسناد له عن أيب هريرة أن أول ما عبدت األصنام يف زمن نوح عليه السالم وأن ودا وسواعا 

وح أهل عبادة وفضل فماتوا فوجد عليهم أهلوهم وتوحش ويغوث ويعوق ونسرا كانوا رجاال صاحلني من قوم ن
الناس لفقدهم فقال هلم رجل أال أصورهم لكم صورا من خشب فتنظرون إليهم وتسكنون إىل رؤيتهم قالوا بلى إن 

  قدرت قال أنا أقدر على تصويرهم وال أقدر أن أنفخ الروح فيهم
بهم فوضعوها يف منزهلم ينظرون إليها فأذهب ذلك فجاء بالصور كهيئتهم أحياء فأخذ أهل كل بيت صورة صاح

  بعض حزهنم

فكانوا على ذلك ما شاء اهللا حىت هلك ذلك القرن مث خلف قرن آخر مث ثالث بعده فكانوا على ما كان عليه القرن 
  األول حىت هلكوا

  مث خلف القرن الرابع فقالوا لو أنا عبدنا هؤالء لقربونا إىل اهللا وشفعوا لنا
  يزيدوننا إال خريا إمنا نريد ما يقربنا منه فعبدوها حىت هلكوا وعبدها من بعدهمعنده وال 

فلما غرقت األرض زمن نوح عليه السالم غرقت تلك األصنام فمكثت ما شاء اهللا أن متكث مث استخرجها عمرو 
  بن حلي ففرقها يف القبائل فاهللا تعاىل أعلم

بن عباس موقوفا عليه يف التفسري حنو ما ذكره الواقدي خمتصرا وقد خرج البخاري يف صحيحه من حديث عبد اهللا 
أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أمساء رجال صاحلني من قوم نوح عليه السالم فلما هلكوا أوحى الشياطني 

ذا هلك إىل قومهم أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون إليها أنصابا ومسوها بأمسائهم ففعلوا فلم تعبد حىت إ
  أولئك ونسخ العلم عبدت

قال ابن إسحاق واختذ أهل كل دار يف دارهم صنما يعبدونه فإذا أراد الرجل منهم سفرا متسح به حني يركب فكان 
  ذلك آخر ما يصنع حني يتوجه إىل سفره وإذا قدم من سفره متسح به وكان أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله

بالتوحيد قالت قريش أجعل اآلهلة إهلا واحدا إن هذا لشيء } صلى اهللا عليه وسلم{فلما بعث اهللا رسوله حممد 
  ص ٥عجاب 

وكانت العرب قد اختذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة هلا سدنة وحجاب وهتدي إليها 
قد عرفت أهنا بيت  كما هتدي للكعبة وتطوف هبا كطوافها وتنحر عندها وهي تعرف فضل الكعبة عليها ألهنا

  إبراهيم عليه السالم ومسجده
وسيمر يف تضاعيف هذا الكتاب بعض أخبار هذه الطواغيت وكيف جعل اهللا عاقبة أمرها خسرا فأزهق احلق باطلها 

  وعفي اإلسالم أثارها وأكمل اهللا تعاىل دينه ومتم نوره ونعمته ونصر دين اهلدى واحلق فأظهره على الدين كله

لعرب مضرها ومينها على هذا الضالل فقد كان وقع إىل بعضهم باليمن دين اليهودية فدانوا به ووقع ومع إصفاق ا
  أيضا دين النصرانية بنجران من أرض العرب على ما نذكره

فأما موقع اليهودية باليمن فمن جهة تبع اآلخر وهو تبان أسعد أبو كرب بن كلكي كرب بن زيد وهو تبع األول 
  عار بن أبرهة ذي املناربن عمرو ذي األذ



  وتبان أسعد هو الذي قدم املدينة وساق احلربين من يهود إىل اليمن وعمر البيت احلرام وكساه
وكان قد جعل طريقه حني أقبل من املشرق على املدينة وكان قد مر هبا يف بدأته فلم يهج أهلها وخلف بني أظهرهم 

  استئصال أهلها وقطع خنلهاابنا له فقتل غيلة فقدمها وهو جممع إلخراهبا و
  فجمع له هذا احلي من األنصار ورئيسهم عمرو بن ظلة أخو بين النجار

وقد كان رجل من بين عدي بن النجار يقال له أمحر عدا على رجل من أصحاب تبع حني نزل هبم فقتله وذلك أنه 
  لك تبعا حنقا عليهموجده يف عذق له جيده فضربه مبنجله فقتله وقال إمنا التمر ملن أبره فزاد ذ

  فاقتتلوا فتزعم األنصار أهنم كانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل فيعجبه ذلك منهم ويقول واهللا إن قومنا لكرام
فبينا تبع على ذلك من حرهبم إذ جاءه حربان من أحبار يهود من بين قريظة عاملان راسخان حني مسعا مبا يريد من 

 له أيها امللك ال تفعل فإنك إن أبيت إال ما تريد حيل بينك وبينها ومل نأمن عليك عاجل إهالك املدينة وأهلها فقاال
  العقوبة فقال هلما ومل ذلك قاال هي مهاجر نيب خيرج من هذا احلرم من قريش يف آخر الزمان تكون داره وقراره

  على دينهما فتناهى ورأى أن هلما علما وأعجبه ما مسع منهما فانصرف عن املدينة واتبعهما
وهذا احلي من األنصار يزعمون أنه إمنا كان حنق تبع على هذا احلي من يهود الذين كانوا بني أظهرهم وإمنا أراد 

  هالكهم فمنعوهم منه مث انصرف عنهم ولذلك قال يف شعره
  حنقا على سبطني حال يثربا
  أوىل هلم بعقاب يوم مفسد

  ت مصنوعوذكر ابن هشام أن الشعر الذي فيه هذا البي

وكان تبع وقومه أصحاب أوثان يعبدوهنا فوجه إىل مكة وهي طريقه إىل اليمن حىت إذا كان بني غسفان وأمج أتاه 
نفر من هذيل بن مدركة فقالوا له أيها امللك أال ندلك على بيت مال داثر أغفلته امللوك قبلك فيه اللؤلؤ والزبرجد 

  مبكة يعبده أهله ويصلون عنده والياقوت والذهب والفضة قال بلى قالوا بيت
  وإمنا أراد اهلذليون هالكه بذلك ملا عرفوا من هالك من أراده من امللوك وبغى عنده

فلما أمجع ملا قالوا أرسل إىل احلربين فسأهلما عن ذلك فقاال ما أراد القوم إال هالكك وهالك جندك وما نعلم بيتا هللا 
  دعوك إليه لتهلكن وليهلكن من معك مجيعا اختذه يف األرض لنفسه غريه ولئن فعلت ما

قال فماذا تأمراين أن أصنع إذا قدمت عليه قاال تصنع عنده ما يصنع أهله تطوف به وتعظمه وتكرمه وحتلق رأسك 
  عنده وتذلل له حىت خترج من عنده

ولكن أهله حالوا بيننا وبينه قال فما مينعكما أنتما من ذلك قاال أما واهللا إنه لبيت أبينا إبراهيم وإنه لكما أخربناك 
  باألوثان اليت نصبوها حوله وبالدماء اليت يهريقون عنده وهم جنس أهل شرك أو كما قاال له

  فعرف نصحهما وصدق حديثهما فقرب النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم
ون ينحر هبا للناس مث مضى حىت قدم مكة فطاف بالبيت وحنر عنده وحلق رأسه وأقام مبكة ستة أيام فيما يذكر

  ويطعم أهلها ويسقيهم العسل
وأري يف املنام أن يكسو البيت فكساه اخلصف مث أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه املعافر مث أرى أن يكسوه 

  أحسن من ذلك فكساه املالء والوصائل
  فكان تبع فيما يزعمون أول من كسا البيت

ال يقربوه دما وال ميتة وال مئالة وهي احملائض وجعل له بابا  وأوصى به والته من جرهم وأمرهم بتطهريه وأن



  ومفتاحا
مث خرج موجها إىل اليمن مبن معه من جنوده وباحلربين حىت إذا دخل اليمن دعا قومه إىل الدخول فيما دخل فيه 

  فأبوا عليه حىت حياكموه إىل النار اليت كانت باليمن
  ت محري بينه وبني ذلك وقالوا ال تدخلها علينا وقد فارقت دينناويقال إنه ملا دنا من اليمن ليدخلها حال

  فدعاهم إىل دينه وقال إنه خري من دينكم
  قالوا فحاكمنا إىل النار

  قال نعم وكانت باليمن فيما يزعم أهل اليمن نار حتكم بينهم فيما خيتلفون فيه تأكل الظامل وال تضر املظلوم
يف دينهم وخرج احلربان مبصاحفهما يف أعناقهما متقلديها حىت قعدوا للنار عند  فخرج قومه بأوثاهنم وما يتقربون به

خمرجها الذي خترج منه فخرجت النار عليهم فلما أقبلت حنوهم حادوا عنها وهابوها فذمرهم من حضرهم من 
  جال محريالناس وأمروهم بالصرب هلا فصربوا حىت غشيتهم فأكلت األوثان وما قربوا معها ومن محل ذلك من ر

  وخرج احلربان مبصاحفهما يف أعناقهما تعرق جباههما مل تضرمها
  فأصفقت عند ذلك محري على دينه

  من هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن
قال ابن إسحاق وقد حدثين حمدث أن احلربين ومن خرج من محري إمنا اتبعوا النار لريدوها وقالوا من ردها فهو أوىل 

ها رجال محري بأوثاهنم لريدوها فدنت منهم لتأكلهم وحادوا عنها ومل يستطيعوا ردها ودنا منها احلربان باحلق فدنا من
  بعد ذلك وجعال يتلوان التوراة وتنكص عنهما حىت رداها إىل خمرجها الذي خرجت منه

  فأصفقت عند ذلك محري على دينهما فاهللا أعلم أي ذلك كان
رون عنده ويكلمون منه إذ كانوا على شركهم فقال احلربان لتبع إمنا هو شيطان وكان رئام بيتا هلم يعظمونه وينح

  يفتنهم فخل بيننا وبينه قال فشأنكما به فاستخرجا منه فيما يزعم أهل اليمن كلبا أسود فذحباه مث هدما ذلك البيت
بع هذا هو أحد امللوك الذين قال ابن إسحاق فبقاياه اليوم كما ذكر يل هبا آثار الدماء اليت كانت هتراق عليه وت

  وطئوا البالد ودوخوا األرض ودانت هلم املمالك
  الدخان ٣٧ويقال إنه املسمى يف قوله تعاىل أهم خري أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم 
  وذلك ألنه ملا آمن يف أخر عمره ووحد خالفته محري فتفرقوا عنه فانتقم اهللا منهم

وآمن به وهو رتب امللوك } صلى اهللا عليه وسلم{اين أنه أول ملك بشر برسول اهللا وحكى احلسن بن أمحد اهلمد
  وأبناء امللوك من قومه يف قبائل العرب والعجم ومدائنها

و أمصارها وكان لكل قبيلة من العرب ولكل حي من العجم ملك من قومه إما محريي وإما كهالين يسمع له 
  ويطاع

  مللوك واألقاول وأبناء األقاول من قومه وقال هلمويذكر انه مجع امللوك وأبناء ا
أيها الناس إن الدهر نفد أكثره ومل يبقى إال أقله وإن الكثري إذا قل إىل النقصان أجرى منه إىل الزيادة سارعوا إىل 

لم مما املكارم فإهنا تقربكم إىل الفالح واعملوا على أنه من سلم من يومه مل يسلم من غده ومن سلم من الغد ال يس
بعده وإنكم لتؤوبون مآب اآلباء واألجداد وتصريون إىل ما صاروا إليه واملوت كل يوم أقرب إىل املرء من حياته 
منه ولكل زمان أهل ولكل دائرة سبب وسبب عطالن هذه الفترة اليت من عز فيها بز من هو دونه ظهور نيب يعز 



رسلني رمحة للمؤمنني وحجة على الكافرين فليكن ذلك عندكم اهللا به دينه وخيصه بالكتاب املبني على يأس من امل
وعند أبنائكم بعدكم وأبناء أبنائكم قرنا فقرنا وجيال فجيال ليتوقعوا ظهوره وليؤمنوا به وليجتهدوا يف نصره على 

  كافة األحياء حىت يفيء الناس له إىل أمر اهللا
  وأنشد له

  شهدت على أمحد أنه
  رسول من اهللا باري النسم

  لو مد دهري إىل دهرهف
  لكنت وزيرا له وابن عم
  وألزمت طاعته كل من

  على األرض من عرب أوعجم
  ولكن قويل له دائما

  )سالم على أمحد يف األمم 
  يف أبيات ذكرها وأشعار غري هذا أثبت يف إكليله كثريا منها

وتبشر به } صلى اهللا عليه وسلم{ قال وذكروا أن امللوك وأبناء امللوك من محري وكهالن مل تزل تتوقع ظهور النيب
صلى اهللا عليه {وتوصي بالطاعة له واإلميان به واجلهاد معه والقيام بنصره منذ ذلك العصر إىل أن ظهر رسول اهللا 

  فكانوا بذلك حني بعث من أحرص الناس على نصره وطاعته} وسلم
به فسمع وأطاع وآمن وصدق ومنهم من فمنهم من مسع له وأطاع وآمن به قبل أن يراه ومنهم من وصل إليه كتا

  آواه ونصره وأيده وجاهد يف سبيل اهللا دونه

نطق بذلك الكتاب املنري يف قوله والذين تبوأوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف 
  احلشر ٩صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة 

تعاىل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنني وقوله تبارك و
  املائدة ٥٥ - ٥٤أعزة على الكافرين جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم إىل أخر اآلية 

  قال اهلمداين عن أيب احلسن اخلزاعي يقال إهنم مهدان
وما ألقاه من أمره إىل جده عبد املطلب عند } صلى اهللا عليه وسلم{يف بن ذي يزن للنيب مث أشار إىل ذكر س

  وفادته عليه
إال من جهة تبع وما } صلى اهللا عليه وسلم{قال وذكروا أنه مل يكن لسيف بن ذي يزن ذلك العلم يف قصة النيب 

  } عليه وسلم صلى اهللا{تناهي إليه مما كان ألقاه إليهم وعرفهم به من خرب النيب 
  وسنذكر خرب سيف هذا يف موضعه إن شاء اهللا

وأما موقع النصرانية بأرض العرب فقد كان بنجران بقايا من أهل دين عيسى ابن مرمي على اإلجنيل أهل فضل 
واستقامة من أهل دينهم هلم رأس يقال له عبد اهللا بن الثامر وكان موقع أصل ذلك الدين بنجران وهي بأوسط 

ب يف ذلك الزمان وأهلها وسائر العرب كلها أهل أوثان يعبدوهنا أن رجال من بقايا أهل ذلك الدين يقال أرض العر
  له فيميون وقع بني أظهرهم فحملهم عليه فدانوا به

فحدث وهب بن منبه أن فيميون كان رجال صاحلا جمتهدا زاهدا يف الدنيا جماب الدعوة وكان سائحا ينزل القرى ال 



إال خرج منها إىل قرية ال يعرف هبا وكان ال يأكل إال من كسب يده وكان بناء يعمل الطني وكان  يعرف يف قرية
  يعظم األحد فإذا كان يوم األحد مل يعمل فيه شيئا وخرج إىل فالة من األرض فصلى فيها حىت ميسي

ال له صاحل فأحبه صاحل قال وكان يف قرية من قرى الشام يعمل عمله ذلك مستخفيا ففطن لشأنه رجل من أهلها يق
حبا مل حيب شيئا كان قبله مثله فكان يتبعه حيث ذهب وال يفطن له فيميون حىت خرج مرة يف يوم األحد إىل فالة 

من األرض كما كان يصنع وقد أتبعه صاحل وفيميون ال يدري فجلس صاحل منه منظر العني مستخفيا منه ال حيب أن 
نا هو يصلي إذ أقبل حنوه التنني احلية ذات الرءوس السبعة فلما رآها فيميون دعا يعلم مبكانه وقام فيميون يصلي فبي

  عليها فماتت ورآها صاحل ومل يدر ما أصاهبا فخاف عليه فعيل عوله فصرخ يا فيميون التنني قد أقبل حنوك
  فلم يلتفت إليه وأقبل على صالته حىت فرغ منها

نه قد رأى مكانه فقال له يا فيميون تعلم واهللا أين ما أحببت وأمسى فانصرف وعرف أنه قد عرف وعرف صاحل أ
  شيئا قط حبك وقد أردت صحبتك والكينونة معك حيثما كنت
  قال ما شئت أمري كما ترى فإن علمت أنك تقوى عليه فنعم

إىل أحد به فلزمه صاحل وقد كاد أهل القرية يفطنون لشأنه وكان إذا ما جاءه العبد به الضر دعا له فشفي وإذا دعي 
ضر مل يأته وكان لرجل من أهل القرية ابن ضرير فسأل عن شأن فيميون فقيل له أنه ال يأيت أحدا دعاه ولكنه رجل 

  يعمل للناس البنيان باألجر فعمد الرجل إىل ابنه ذلك فوضعه يف حجرته وألقى عليه ثوبا مث جاءه فقال يا فيميون
  ق معي حىت تنظر إليه فأشارطك عليهإين قد أردت أن أعمل يف بييت عمال فانطل

فانطلق معه حىت دخل حجرته مث قال له ما تريد أن تعمل يف بيتك هذا قال كذا وكذا مث انتشط الثوب عن الصيب 
  وقال يا فيميون عبد من عباد اهللا أصابه ما ترى فادع اهللا له

  فدعا له فيميون فقام الصيب ليس به بأس
من القرية واتبعه صاحل فبينا هو ميشي يف بعض الشام إذ مر بشجرة عظيمة وعرف فيميون أنه قد عرف فخرج 

فناداه منها رجل فقال يا فيميون ما زلت أنتظرك وأقول مىت هو جاء حىت مسعت صوتك فعرفت أنك هو ال تربح 
  حىت تقوم علي فإين ميت اآلن
  قال فمات وقام عليه حىت واراه

العرب فاحتفظتهما سيارة من بعض العرب فخرجوا هبما حىت باعومها مث انصرف ومعه صاحل حىت وطئا بعض أرض 
بنجران وأهل جنران يومئذ على دين العرب يعبدون خنلة طويلة بني أظهرهم هلا عيد يف كل سنة إذا كان ذلك العيد 

  علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وحلى النساء مث خرجوا إليها فعكفوا عليها يوما
ن أشرافهم وابتاع صاحلا أخر فكان فيميون إذا قام من الليل يصلي يف بيت أسكنه إياه سيده فابتاع فيميون رجل م

استسرج له البيت نورا حىت يصبح من غري مصباح فرأى ذلك سيده فأعجبه ما يرى منه فساله عن دينه فأخربه به 
يها إهلي الذي أعبد أهلكها وهو اهللا وقال له فيميون إمنا أنتم يف باطل إن هذه النخلة ال تضر وال تنفع لو دعوت عل

  وحده ال شريك له فقال له سيده فافعل فإنك إن فعلت دخلنا يف دينك وتركنا ما حنن عليه
  فقام فيميون فتطهر وصلى ركعتني مث دعا اهللا عليها فأرسل اهللا رحيا فجعفتها من أصلها فألقتها

ة من دين عيسى ابن مرمي عليه السالم مث دخلت عليهم فاتبعه عند ذلك أهل جنران على دينه فحملهم على الشريع
األحداث اليت دخلت على أهل دينهم بكل أرض فمن هنالك كانت النصرانية بنجران فيما ذكر وهب بن منبه يف 



  حديثه هذا
وأما حممد بن كعب القرظي وبعض أهل جنران فذكروا أن أهل جنران كانوا أهل شرك يعبدون األوثان وكان يف 

من قراها ساحر يعلم غلمان أهل جنران السحر فلما نزهلا فيميون ومل يسمه حممد بن كعب وال شركاؤه يف قرية 
احلديث قالوا رجل نزهلا ابتىن خيمة بني جنران وبني تلك القرية اليت هبا الساحر فجعل أهل جنران يرسلون غلماهنم 

ران فكان إذا مر بصاحب اخليمة أعجبه ما يرى من إىل ذلك الساحر فبعث الثامر ابنه عبد اهللا مع غلمان أهل جن
صالته وعبادته فجعل جيلس إليه ويسمع منه حىت أسلم فوحد اهللا وعبده وجعل يسأله عن شرائع اإلسالم حىت إذا 
فقه فيه جعل يسأله عن االسم األعظم وكان يعلمه فكتمه إياه فقال يا بن أخي إنك لن حتمله أخشى عليك ضعفك 

  عنه

  أبو عبد اهللا بن الثامر ال يظن إال أن ابنه خيتلف إىل الساحر كما خيتلف الغلمانوالثامر 
فلما رأى عبد اهللا أن صاحبه قد ضن به عنه وختوف ضعفه فيه عمد إىل قداح فجمعها مث مل يبق هللا امسا يعلمه إال 

ا قدحا حىت إذا مر بذلك االسم كتبه يف قدح لكل اسم قدح حىت إذا أحصاها أوقد هلا نارا مث جعل يقذفها فيها قدح
األعظم قذف فيها بقدحه فوثب القدح حىت خرج منها مل تضره شيئا فأخذه مث أتى صاحبه فأخربه أنه قد علم االسم 

  الذي كتمه فقال وما هو
قال هو كذا وكذا قال وكيف علمته فأخربه مبا صنع قال أي ابن أخي قد أصبته فأمسك على نفسك وما أظن أن 

  تفعل
عل عبد اهللا بن الثامر إذا دخل جنران مل يلق أحدا به ضر إال قال له يا عبد اهللا أتوحد اهللا وتدخل يف ديين فأدعو فج

  اهللا فيعافيك مما أنت فيه من البالء فيقول نعم فيوحد اهللا ويسلم ويدعو له فيشفي
  حىت مل يبق بنجران أحد به ضر إال أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعويف

  رفع شأنه إىل ملك جنران فدعاه فقال أفسدت علي أهل قرييت وخالفت ديين ودين آبائي ألمثلن بكحىت 
  قال ال تقدر على ذلك

فجعل يرسل به إىل اجلبل الطويل فيطرح على رأسه فيقع إىل األرض ليس به بأس وجعل يبعث به إىل مياه بنجران 
  ج ليس به بأسحبور ال يقع فيها أحد فيها إال هلك فيلقى فيها فيخر

فلما غلبه قال له عبد اهللا بن الثامر إنك واهللا التقدر على قتلي حىت توحد اهللا فتؤمن مبا آمنت به فإنك إن فعلت 
  سلطك اهللا علي فقتلتين

فوحد اهللا ذلك امللك وشهد شهادة عبد اهللا بن الثامر مث ضربه بعصا يف يده فشجه شجة غري كبرية فقتله وهلك 
  امللك مكانه

ستجمع أهل جنران على دين عبد اهللا بن الثامر وكان على ما جاء به عيسى من اإلجنيل وحكمه مث أصاهبم ما وا
  أصاب أهل دينهم من األحداث

  فمن هنالك كان أصل النصرانية بنجران
قال ابن إسحاق فهذا حديث حممد بن كعب القرظي وبعض أهل جنران عن عبد اهللا بن الثامر فاهللا أعلم أي ذلك 

  كان



من طرق ثابتة خرجه } صلى اهللا عليه وسلم{وحديث عبد اهللا بن الثامر هذا قد ورد يف الصحيح مرفوعا إىل النيب 
مسلم بن احلجاج من حديث صهيب وبينه وبني حديث ابن إسحاق اختالف وفيه مع ذلك زوائد حتسن ألجلها 

  إعادة احلديث
قال كان ملك فيمن كان قبلكم } صلى اهللا عليه وسلم{ فروى عبد الرمحن بن أيب ليلى عن صهيب أن رسول اهللا

  وكان له ساحر فلما كرب قال للملك إين قد كربت فابعث إيل غالما أعلمه السحر
فبعث إليه غالما يعلمه فكان يف طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه ومسع كالمه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر 

ضربه فشكا ذلك إىل الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسين أهلي وإذا  بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر
  خشيت أهلك فقل حبسين الساحر

  فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب افضل
  هذه الدابة حىت ميضي الناسفأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل 

  فرماها وقتلها ومضى الناس
فأتى الراهب فأخربه فقال له الراهب أي بين أنت اليوم أفضل مين قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن 

  ابتليت فال تدل علي
فأتاه  وكان الغالم يربئ األكمه واألبرص ويداوي الناس سائر األدواء فسمع به جليس للملك وكان قد عمي

  هبدايا كثرية فقال ما ها هنا لك أمجع إن أنت شفيتين
  قال إين ال أشفي أحدا إمنا يشفي اهللا فإن أمنت باهللا دعوت اهللا فشفاك فآمن باهللا فشفاه اهللا

فأتى امللك فجلس إليه كما كان جيلس فقال له امللك من رد عليك بصرك قال ريب قال ولك رب غريي قال ريب 
  وربك اهللا

ه فلم يزل يعذبه حىت دل على الغالم فجيء بالغالم فقال له امللك أي بين قد بلغ من سحرك ما يربئ األكمه فأخذ
  واألبرص وتفعل و تفعل فقال إين ال أشفي أحدا إمنا يشفي اهللا

  فأخذه فلم يزل يعذبه حىت دل على الراهب
  فرق رأسه فشقه به حىت وقع شقاهفجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأىب فدعا باملنشار فوضع يف م

  مث جيء جبليس امللك فقيل له ارجع عن دينك فأىب فدعا باملنشار فوضع يف مفرق رأسه فشقه به حىت وقع شقاه
مث جيء بالغالم فقيل له ارجع عن دينك فأىب فدفعه إىل نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إىل جبل كذا وكذا فاصعدوا 

ته فإن رجع عن دينه وإال فاطرحوه فذهبوا به وصعدوا به اجلبل فقال اللهم اكفنيهم مبا به اجلبل فإذا بلغتم ذرو
  شئت فرجف هبم اجلبل فسقطوا

  وجاء ميشي إىل امللك فقال له امللك ما فعل أصحابك قال كفانيهم اهللا
دينه وإال فاقذفوه  فدفعه إىل نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فامحلوه يف قرقورة فتوسطوا به البحر فإن رجع عن
  فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم مبا شئت فانكفأت هبم السفينة فغرقوا وجاء ميشي إىل امللك

  فقال له امللك ما فعل أصحابك قال كفانيهم اهللا
  فقال للملك إنك لست بقاتلي حىت تفعل ما آمرك به

هما من كنانيت مث ضع السهم يف كبد قال وما هو قال جتمع الناس يف صعيد واحد وتصلبين على جذع مث خذ س
  القوس مث قل باسم اهللا رب الغالم مث ارمين فإنك إذا فعلت ذلك قتلتين



  فجمع الناس يف صعيد واحد وصلبه على جذع مث أخذ سهما من كنانته مث
يف وضع السهم يف كبد القوس مث قال باسم اهللا رب الغالم مث رماه فوقع السهم يف صدغه فوضع يده يف صدغه 

  موضع السهم فمات
  فقال الناس آمنا برب الغالم آمنا برب الغالم

  فأيت امللك فقيل له أرأيت ما كنت حتذر قد واهللا نزل بك حذرك قد آمن الناس
فأمر باألخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم النريان وقال من مل يرجع عن دينه يعين فأقحموه فيها أو قيل له 

  اقتحم
  أة ومعها صيب هلا فتقاعست أن تقع فيها فقال هلا الغالم يا أمه اصربي فإنك على احلقففعلوا حىت جاءت امر

فهذا حديث مسلم عن عبد اهللا بن الثامر وأهل جنران وإن وقعت األمساء فيه مبهمة فقد فسرها العلماء مبا ورد من 
  ذلك مبينا يف حديث ابن إسحاق وغريه وجعلوا ذلك كله حديثا واحدا

حاق أنه ملا كان من اجتماع أهل جنران على دين عبد اهللا بن الثامر ما تقدم احلديث به سار إليهم ذو وذكر ابن إس
نواس جبنوده فدعاهم إىل اليهودية وخريهم بينها وبني القتل فاختاروا القتل فخد هلم األخدود فحرق بالنار وقتل 

صلى {اس وجنده ذلك أنزل اهللا على نبيه حممد بالسيف ومثل هبم حىت قتل منهم قريبا من عشرين ألفا ففي ذي نو
قتل أصحاب األخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون باملؤمنني شهود } اهللا عليه وسلم

  وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهللا العزيز احلميد إىل أخر اآليات
اجلدول ويقال أيضا ألثر السيف والسوط والسكني وحنوه واألخدود هنا هو احلفر املستطيل يف األرض كاخلندق و

  يف اجللد أخدود
  قال ابن إسحاق ويقال كان فيمن قتل ذو نواس عبد اهللا بن الثامر رأسهم وإمامهم

وحدث عن عبد اهللا بن أيب بكر أنه حدث أن رجال من أهل جنران حفر خربة من خرب جنران يف زمن عمر بن 
ن الثامر حتت دفن منها قاعدا واضعا يده على ضربة يف رأسه ممسكا عليها بيده فإذا اخلطاب فوجدوا عبد اهللا ب

أخرت يده عنها تثعبت دما وإذا أرسلت يده ردها عليها فأمسك دمها يف يده خامت مكتوب فيه ريب اهللا فكتب فيه 
  إىل عمر فكتب إليهم أن أقروه على حاله وردوا عليه الدفن الذي كان عليه ففعلوا

نواس هذا هو زرعة بن تبان أسعد أيب كرب وهو تبع اآلخر وقد تقدم خربه وابنه زرعة ذو نواس هذا كان من  وذو
  صغار بنيه وصار إليه ملك اليمن وأمر محري بعد أبيه بزمان

وذلك أنه ملك اليمن بني أضعاف ملوك التبابعة ربيعة بن نضر بن أيب حارثة ابن عمرو بن عامر وكان من سادات 
  ن وأهل الشرف منهااليم

  } صلى اهللا عليه وسلم{وهو صاحب الرؤيا اليت يعرف من تأويلها استيالء احلبشة على اليمن والشارة بظهور النيب 

وذلك أنه رأى رؤيا هالته وفظع هبا فلم يدع كاهنا وال ساحرا وال عائفا وال منجما من أهل مملكته إال مجعه إليه 
تين وفظعت هبا فأخربوين هبا وبتأويلها قالوا اقصصها علينا خنربك بتأويلها قال إين إن فقال هلم إين قد رأيت رؤيا هال

  أخربتكم هبا مل أطمئن إىل خربكم عن تأويلها إنه ال يعرف تأويلها إال من عرفها قبل أن أخربه هبا
ا فهما خيربانه مبا فقال له رجل منهم فإن كان امللك يريد هذا فلبيعث إىل سطيح وشق فإنه ليس أحد أعلم منهم

  سأل عنه



فبعث إليهما فقدم عليه سطيح قبل شق فقال إين قد رأيت رؤيا هالتين وفظعت هبا فأخربين هبا فإنك إن أصبتها 
  أصبت تأويلها

فقال أفعل رأيت محمة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض هتمة فأكلت منها كل ذات مججمة فقال له امللك ما أخطأت 
  ا عندك يف تأويلهامنها شيئا يا سطيح فم

  فقال أحلف ما بني احلرتني من حنش ليهبطن أرضكم احلبش فليملكن ما بني أبني إىل جرش
فقال امللك وأبيك يا سطيح إن هذا لنا لغائظ موجع فمىت هو كائن أيف زماين أم بعده قال ال بل بعده حبني أكثر من 

  ستني أو سبعني ميضني من السنني
  أم ينقطع قال بل ينقطع لبضع وسبعني من السنني مث يقاتلون وخيرجون منها هاربني قال أفيدوم ذلك من ملكهم

  قال ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم قال يليه إرم بن ذي يزن خيرج عليهم من عدن فال يترك منهم أحدا باليمن
  قال أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع قال بل ينقطع

  الوحي من قبل العليقال ومن يقطعه قال نيب زكي يأتيه 
  قال ومن هو هذا النيب

  قال رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون امللك يف قومه إىل آخر الدهر
  قال وهل للدهر من آخر قال نعم يوم جيمع فيه األولون واآلخرون يسعد فيه احملسنون ويشقى فيها املسيئون

  لقمر إذا اتسق إن ما أنبأتك حلققال أحق ما ختربين قال نعم والشفق والغسق وا
  مث قدم عليه شق فقال له كقوله لسطيح وكتمه ما قال سطيح لينظر أيتفقان أم خيتلفان

  قال نعم رأيت محمة خرجت من ظلمة فوقعت بني روضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة

مة فأكلت منها كل ذات مججمة فلما قال له ذلك عرف أن قد اتفقا وأن قوهلما واحد إال أن سطحيا قال بأرض هت
  وقال شق وقعت بني روضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة

فقال امللك ما أخطأت يا شق منها شيئا فما عندك يف تأويلها قال أحلف مبا بني احلرتني من إنسان ليهبطن أرضكم 
  السودان فليغلنب على كل طفلة البنان وليملكن ما بني أبني إىل جنران

لك وأبيك يا شق إن هذا لغائظ موجع فمىت هو كائن أيف زماين أم بعده فقال ال بل بعده بزمان مث فقال له امل
  يستنقذكم منهم عظيم ذو شان ويذيقهم أشد اهلوان

  قال ومن هذا العظيم الشأن قال غالم ليس بدين وال مدن خيرج من بيت ذي يزن
  قال أفيدوم سلطانه أم ينقطع

  يأيت باحلق والعدل بني أهل الدين والفضل يكون امللك يف قومه إىل يوم الفصلقال بل ينقطع برسول مرسل 
قال وما يوم الفصل قال يوم جيزى فيه الوالة يدعى فيه من السماء بدعوات يسمع منها األحياء واألموات وجيمع 

  فيه الناس للميقات يكون فيه ملن اتقى الفوز واخلريات
  ء واألرض وما بينهما من رفع وخفض إن ما أنبأتك حلق ما فيه أمضقال أحق ما تقول قال إي ورب السما

فوقع يف نفس ربيعة بن نضر ما قاال فجهز بنيه وأهل بيته إىل العراق ما يصلحهم وكتب هلم إىل ملك من ملوك 
  فارس يقال له سابور بن خرزاد فأسكنهم احلرية

ر فهو يف نسب اليمن وعلمهم النعمان بن املنذر بن فمن بقية ولد ربيعة بن نضر فيما يزعمون النعمان بن املنذ
  النعمان بن املنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نضر ذلك امللك



وقد تقدم قول من قال من العلماء أن النعمان من ولد قنص بن معد وقد قيل أيضا إن النعمان من ولد الساطرون 
  هو الذي ذكره عدي بن زيد يف قولهصاحب احلضر وهو حصن عظيم كاملدينة على شاطئ الفرات و

  وأخو احلضر إذا بناه وإذ دجلة
  جتيب إليه واخلابور

  شاده مرمرا وجلله كلسا
  فللطري يف ذراه وكور

  مل يهبه ريب املنون فباد امللك
  عنه فبابه مهجور

  وأما شق وسطيح فإن شقا هو ابن صعب بن يشكر من بين أمنار بن نزار أيب جبيلة وخثعم

  سان فيما زعموا إمنا له يد واحدة ورجل واحدة وعني واحد ولذلك مسي بشقوكان شق إن
وسطيح هو ربيع بن ربيعة من بين ذبيان بن عدي بن مازن بن غسان وكانت العرب تسميه الذييب وإياه عين ميمون 

  بن قيس األعشى بقوله
  ما نظرت ذات أشفار كنظرهتا
  حقا كما نطق الذييب إذ سجعا

  ح النه كان جسدا ملقى له رأس وليس له جوارح فيما ذكرواوإمنا قيل له سطي
  وكان ال يقدر على اجللوس فإذا غضب انتفخ وجلس

وذكر أنه قيل له أين لك هذا العلم فقال يل صاحب من اجلن استمع أخبار السماء من طور سيناء حني كلم اهللا منه 
بعد هذا احلديث زمانا طويل حىت أدرك مولد موسى عليه السالم فهو يؤدي إيل من ذلك ما يؤديه وعاش سطيح 

  } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
فذكر اخلطايب وغريه من حديث هانئ بن هانئ املخزومي وأتت عليه مائة ومخسون سنة أنه ملا كانت الليلة اليت ولد 

ت حبرية ساوة ارجتس إيواء كسرى فسقط منه أربع عشر شرفة وغاض} صلى اهللا عليه وسلم{فيها رسول اهللا 
وفاض وادي السماوة ومخدت نار فارس ومل ختمد قبل ذلك ألف عام وأري املوبذان إبال صعابا تقود خيال عرابا قد 

  قطعت دجلة وانتشرت يف بالدها
فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك فصرب عليه تشجعا حىت إذا عيل صربه رأى أال يدخر ذلك عن قومه ومرازبته فلبس 

  يره مث بعث إليهم فلما اجتمعوا عنده قال أتدرون فيم بعثت فيكم قالوا ال إال أن خيربنا امللكتاجه وقعد على سر
  فبينا هم كذلك إذ ورد عليه كتاب خبمود النار فازداد غما إىل غمه

مث أخرب مبا رأى وما هاله من ذلك فقال املوبذان وأنا أصلح اهللا امللك قد رأيت يف هذه الليلة رؤيا مث قص عليه 
  رؤياه يف اإلبل فقال أي شيء يكون هذا يا موبذان قال حدث يكون من ناحية العرب وكان أعلمهم يف أنفسهم

فكتب عند ذلك كسرى إىل النعمان بن املنذر أن يوجه إليه برجل عامل مبا يريد أن يسأله عنه فوجه إليه بعبد املسيح 
  بن عمرو بن حيان بن بقيلة الغساين

امللك ألك علم مبا أريد أن أسألك عنه قال ليخربين امللك عما أحب فإن كان عندي منه علم  فلما قدم عليه قال له
  وإال أخربته مبن يعلمه



فأخربه بالذي وجه إليه فيه فقال له علم ذلك عند خال يل يسكن مشارف الشام يقال له سطيح قال فائته فسله 
  عما سألتك عنه مث أئتين بتفسريه

تى إىل سطيح وقد أشفى على املوت فسلم عليه وكلمه فلم يرد عليه سطيح جوابا فأنشأ فخرج عبد املسيح حىت أ
  عبد املسيح يقول

  أصم أم يسمع غطريف اليمن
  أم فاد فازمل به شأو العنن

  يا فاصل اخلطة أعيت من ومن
  اتاك شيخ احلي من آل سنن
  وأمه من آل ذئب بن حجن
  أبيض فضفاض الرداء والبدن

  نمى للوسنرسول قيل العجم ي
  ال يرهب الوغد وال ريب الزمن
  جتوب يب األرض علنداة شزن
  ترفعين وجنا وهتوى فيه وجن

  حىت أتى عاري اجلآحي والقطن
  تلفه يف الريح بوغاء الدمن

فلما مسع سطيح شعره رفع رأسه يقول عبد املسيح أتى إىل سطيح على مجل مشيح وقد أوىف على الضريح بعثك 
اس اإليوان ومخود النريان ورؤيا املوبذان رأى إبال صعابا تقود خيال عرابا قد قطعت دجلة ملك بين ساسان الرجت
  وانتشرت يف بالدها

عبد املسيح إذا كثرت التالوة وظهر صاحب اهلراوة وفاض وادي السماوة وغاضت حبرية ساوة ومخدت نار فارس 
  ت وكل ما هو آت آتفليس الشام لسطيح شاما ميلك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفا

مث قضى سطيح مكانه فلما قدم عبد املسيح على كسرى أخربه مبقالة سطيح فقال إىل أن ميلك منا أربعة عشر ملكا 
  قد كانت أمور

  فملك منهم عشرة إىل أربع سنني وملك الباقون إىل خالفة عثمان رضي اهللا عنه
بان أسعد أيب كرب فسار بأهل اليمن يريد أن يطأ فلما هلك ربيعة بن نصر رجع ملك اليمن كله إىل حسان بن ت

هبم أرض العرب وأرض األعاجم حىت إذا كان بأرض العراق كرهت محري وقبائل اليمن املسري معه وأرادوا الرجعة 
إىل بالدهم وأهلهم فكلموا أخا له يقال له عمرو وكان معه يف جيشه فقالوا له أقتل أخاك حسان ومنلكك علينا 

  ىل بالدنا فأجاهبموترجع بنا إ

  فاجتمعوا على ذلك إال ذورعني احلمريي فإنه هناه عن ذلك ومل يقبل منه فقال ذورعني احلمريي
  أال من يشتري سهرا بنوم
  سعيد من يبيت قرير عني
  فإما محري غدرت وخانت
  فمعذرة اإلله لذي رعني



  لكتاب عندك ففعلمث كتبهما يف رقعة وختم عليها مث أتى هبا عمرا فقال له ضع يل هذا ا
  مث قتل عمرو أخاه حسان ورجع مبن معه إىل اليمن

فلما نزل اليمن منع منه النوم وسلط عليه السهر فلما جهده ذلك سأل األطباء واحلزاة من الكهان والعرافني عما 
ذهب نومه وسلط  به فقال له قائل منهم إنه واهللا ما قتل رجل أخاه أو ذا رمحة بغيا على مثل ما قتلت أخاك عليه إال

  عليه السهر
  فلما قيل له ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه حسان من أشراف اليمن حىت خلص إىل ذي رعني

  فقال له ذو رعني إن يل عندك براءة قال وما هي قال الكتاب الذي دفعت إليك
  فأخرجه فإذا فيه البيتان فتركه ورأى أنه قد نصحه

ذلك وتفرقوا فوثب عليهم رجل من محري مل يكن من بيوت اململكة يقال له خلنيعة  وهلك عمرو فمرج أمر محري عند
  ينوف ذو شناتر فقتل خيارهم وعبث ببيوت أهل اململكة منهم فقال قائل من محري

  تقتل أبناها وتنفي سراهتا
  محري وتبين بأيديها هلا الذل

  تدمر دنياها بطيش حلومها
  وما ضيعت من دينها فهو أكثر
  كذاك القرون قبل ذاك بظلمها
  وإسرافها تأيت الشرور فتخسر

وكان خلنيعة امرءا فاسقا يعمل عمل قوم لوط فكان يرسل إىل الغالم من أبناء امللوك فيقع عليه يف مشربة له قد 
ربته تلك إىل حرسه وجنده قد أخذ مسواكا فجعله يف فيه عالمة صنعها لذلك لئال ميلك بعد ذلك مث يطلع من مش

  للفراغ من خبيث فعله

حىت بعث إىل زرعة ذي نواس بن تبان أسعد أخي حسان وكان صبيا صغريا حني قتل حسان مث شب غالما مجيال 
دمه ونعله مث أتاه وسيما ذات هيئة وعقل فلما أتاه رسوله عرف ما يريد به فأخذ سكينا حديدا لطيفا فخبأه بني ق

فلما خال معه وثب إليه فواثبه ذو نواس فوجأه حىت قتله مث حز رأسه فوضعه يف الكوة اليت كان يشرف منها ووضع 
مسواكه يف فيه مث خرج على الناس فسألوه فأشار هلم إىل الرأس فنظروا فإذا رأس خلنيعة مقطوع فخرجوا يف أثر 

  أن ميلكنا غريك إذ أرحتنا من هذا اخلبيثذي نواس حىت أدركوه فقالوا ما ينبغي 
  فملكوه واجتمعت عليه محري وقبائل اليمن فكان آخر ملوك محري ويسمى يوسف فأقام يف ملكه سنني

  قال ابن قتيبة مثانيا وستني سنة
  إىل أن كان منه يف أهل جنران ما تقدم ذكره فكان ذلك سببا الستئصال ملكه واستيالء احلبشة على اليمن

  دخول احلبشة أرض اليمن واستيالئهم على ملكها وذكر السبب يف ذلك مع ما يتصل به من أمر الفيلذكر 

وملا انتهى زرعة ذو نواس إىل ما انتهى إليه بأهل جنران من التحريق والقتل أفلت منهم رجل من سبأ يقال له دوس 
ى قيصر صاحب الروم فاستنصره ذو ثعلبان على فرس له فسلك الرمل فأعجزهم فمضى على وجهه ذلك حىت أت

على ذي نواس وجنوده وأخربه مبا بلغ منهم فقال له بعدت بالدك منا ولكين سأكتب لك إىل ملك احلبشة فإنه 



  على هذا الدين وهو أقرب إىل بالدك
  فكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره

مر عليهم رجال منهم يقال له أرياط فقدم دوس على النجاشي بكتاب قيصر فبعث معه سبعني ألفا من احلبشة وأ
ومعه يف جنده أبرهة األشرم فركب أرياط البحر حىت نزل بساحل اليمن ومعه دوس فسار إليه ذو نواس يف محري 
ومن أطاعه من قبائل اليمن فلما التقوا اهنزم ذو نواس وأصحابه فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه فرسه 

  به فخاض به ضحضاح البحر حىت أفضى به إىل غمره فأدخله فيه فكان آخر العهد بهإىل البحر مث ضربه فدخل 
  ودخل أرياط اليمن فملكها

فأقام هبا سنني يف سلطانه ذلك مث نازعه يف أمر احلبشة باليمن أبرهة احلبشي حىت تفرقت احلبشة عليهما فاحناز إىل 
ا تقارب الناس أرسل أبرهة إىل أرياط أنك ال تصنع بأن كل واحد منهما طائفة منهم مث سار أحدمها إىل اآلخر فلم

تلقي احلبشة بعضها ببعض حىت تفنيها شيئا فأبرز يل وأبرز لك فأينا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده فأرسل إليه 
  أرياط أنصفت

ما مجيال فخرج إليه أبرهة وكان رجال قصريا حليما وكان ذا دين يف النصرانية وخرج إليه أرياط وكان رجال عظي
طويال ويف يده حربة له وخلف أبرهة غالم له يقال له عتودة مينع ظهره فرفع أرياط احلربة فضرب أبرهة يريد 

  يافوخه فوقعت احلربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وأنفه وعينه وشفته فبذلك مسى أبرهة األشرم
  ومحل عتودة على أرياط من خلف أبرهة فقتله

  أبرهة فاجتمعت عليه احلبشة باليمن وودى أبرهة أرياط فانصرف جند أرياط إىل
فلما بلغ ذلك النجاشي غضب غضبا شديدا وقال عدا على أمريي فقتله بغري أمري مث حلف ال يدع أبرهة حىت يطأ 

  بالده وجيز ناصيته
كان أرياط عبدك  فحلق ابرهة رأسه ومأل جرابا من تراب اليمن مث بعث به إىل النجاشي وكتب إليه أيها امللك إمنا

وأنا عبدك اختلفنا يف أمرك وكل طاعته لك إال أين كنت أقوى على أمر احلبشة واضبط هلا وأسوس منه وقد حلقت 
  رأسي كله حني بلغين قسم امللك وبعثت إليه جبراب من تراب أرضي ليضعه حتت قدميه فيرب قسمه يف

  بأرض اليمن حىت يأتيك أمري فلما انتهى ذلك إىل النجاشي رضي عنه وكتب إليه أن أثبت
فأقام هبا مث إن أبرهة بين القليس بصنعاء فبين كنيسة مل ير مثلها يف زماهنا بشيء من األرض مث كتب إىل النجاشي إين 

  قد بنيت لك أيها امللك كنيسة مل ينب مثلها مللك كان قبلك ولست مبنته حىت أصرف إليها حج العرب

ذلك إىل النجاشي غضب رجل من النسأة أحد بين فقيم بن عدي بن عامر بن فلما حتدثت العرب بكتاب أبرهة 
ثعلبة بن احلارث بن مالك بن كنانة فخرج حىت أتى القليس فأحدث فيها مث حلق بأرضه فأخرب بذلك أبرهة فقال من 

العرب صنع هذا فقيل له رجل من أهل هذا البيت الذي حتج العرب إليه مبكة ملا مسع قولك أصرف إليها حج 
  غضب فجاء فقعد فيها أي أهنا ليست لذلك بأهل

  فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسرين إىل البيت حىت يهدمه
  مث أمر احلبشة فتهيأت وجتهزت مث ساروا وخرج معه بالفيل

  ومسعت بذلك العرب فأعظموه و فظعوا به ورأوا جهاده حقا عليهم حني مسعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت اهللا احلرام
فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إىل 



  حرب أبرهة وجهاده عن بيت اهللا وما يريد من هدمه و إخرابه
له فأجابه من أجابه إىل ذلك مث عرض له فقاتله فهزم ذو نفر وأصحابه وأخذ له ذو نفر فأيت به أسريا فلما أراد قت

  قال له ذو نفر أيها امللك ال تقتلين فإنه عسى أن يكون بقائي معك خريا لك من قتلى
  وكان أبرهة رجال حليما فتركه من القتل وحبسه عنده يف وثاق

مث مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له حىت إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب اخلثعمي يف 
ن تبعه من قبائل العرب فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسريا فأتى به فلما هم قبيلي خثعم شهران وناهس وم

بقتله قال له نفيل أيها امللك ال تقتلين فإين دليلك بأرض العرب وهاتان يداي لك على قبيلي خثعم شهران وناهس 
  بالسمع والطاعة

  فخلى سبيله وخرج به معه يدله
بن معتب بن مالك الثقفي يف رجال ثقيف فقالوا له أيها امللك إمنا حنن حىت إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود 

عبيدك سامعون لك مطيعون ليس عندنا لك خالف وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد يعنون الالت إمنا تريد البيت 
  الذي مبكة وحنن نبعث معك من يدلك عليه

عظيم الكعبة فبعثوا معه أبا رغال يدل على الطريق إىل فجاوز عنهم والالت بيت هلم بالطائف كانوا يعظمونه حنو ت
  مكة

فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حىت أنزله املغمس فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك فرمجت قربه العرب فهو القرب 
  الذي يرجم الناس باملغمس

حىت انتهى إىل مكة فساق  فلما نزل ابرهة املغمس بعث رجال من احلبشة يقال له األسود بن مقصود على خيل له
إليه أموال أهل هتامة من قريش وغريهم وأصاب فيها مائيت بعري لعبد املطلب بن هاشم وهو يومئذ كبري قريش 

  وسيدها
  فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك احلرم بقتاله مث عرفوا أنه ال طاقة هلم به فتركوا ذلك

ه سل عن سيد أهل هذا البلد و شريفهم مث قل له إن امللك يقول لك وبعث أبرهة حناطة احلمريي إىل مكة وقال ل
إين مل آت حلربكم إمنا جئت هلدم هذا البيت فإن مل تعرضوا دونه حبرب فال حاجة يل بدمائكم فإن هو مل يرض حريب 

  فائتين به
  فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها فقيل له عبد املطلب بن هاشم

ه ما أمر به أبرهة فقال له عبد املطلب واهللا ما نريد حربه وما لنا بذلك منه طاقة هذا بيت اهللا احلرام فجأه فقال ل
وبيت خليله إبراهيم أو كما قال فإن مينعه منه فهو بيته وحرمته وإن خيل بينه وبينه فوا هللا ما عندنا دفع عنه فقال 

  حناطة فانطلق إليه فإنه قد أمرين أن آتيه بك
معه عبد املطلب ومعه بعض بنيه حىت أتى املعسكر فسأل عن ذي نفر وكان له صديقا حىت دخل عليه يف  فانطلق

حمبسه فقال له يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا فقال له ذو نفر وما غناء رجل أسري يف يدي ملك ينتظر أن 
يسا سائس الفيل صديق يل فسأرسل إليه فأوصيه يقتله غدوا أو عشيا ما عندي غناء يف شيء مما نزل بك إال أن أن

بك وأعظم عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على امللك فتكلمه مبا بدا لك ويشفع لك عنده خبري إن قدر على 
  ذلك قال حسيب



فبعث ذو نفر إىل أنيس فقال له إن عبد املطلب سيد قريش وصاحب عري مكة يطعم الناس بالسهل والوحوش يف 
  ل وقد أصاب له امللك مائيت بعري فاستأذن له عليه وانفعه عنده مبا استطعت قال أفعلرءوس اجلبا

  فكلم أنيس أبرهة قال له أيها امللك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك فأذن له فليكلمك يف حاجته
  ووصفه له مبا وصفه ذو نفر ألنيس

لما رآه أبرهة أجله وأكرمه عن أن جيلسه حتته وكره فأذن له أبرهة وكان عبد املطلب أوسم الناس وأمجله وأعظمه ف
أن تراه احلبشة جيلسه معه على سرير ملكه فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إىل جنبه مث 
 قال لترمجانه قل له حاجتك فقال له ذلك الترمجان فقال حاجيت أن يرد علي امللك مائيت بعري أصاهبا يل فلما قال له

  ذلك قال أبرهة لترمجانه قل
له لقد كنت أعجبتين حني رأيتك مث قد زهدت فيك حني كلمتين أتكلمين يف مائيت بعري أصبتها لك وتترك بيتا هو 

  دينك ودين آبائك قد جئت هلدمه ال تكلمين فيه
  قال عبد املطلب أنا رب اإلبل وإن للبيت ربا سيمنعه قال ما كان ليمتنع مين قال أنت وذاك

يزعم بعض أهل العلم أنه كان ذهب مع عبد املطلب إىل أبرهة يعمر بن نفاثة بن عدي بن الدئل بن بكر بن عبد و
مناة بن كنانة وهو يومئذ سيد بين بكر وخويلد بن واثلة اهلذيل وهو يومئذ سيد هذيل فعرضوا على أبرهة ثلث 

   أعلم أكان ذلك أم الأموال هتامة على أن يرجع عنهم وال يهدم البيت فأىب عليهم فاهللا
فرد أبرهة على عبد املطلب اإلبل اليت أصاب له فلما انصرفوا عنه انصرف عبد املطلب إىل قريش فأخربهم اخلرب 

  وأمرهم باخلروج من مكة والتحرز يف شعف اجلبال والشعاب ختوفا عليهم من معرة اجليش
  ن قريش يدعون اهللا ويستنصرونه على أبرهة وجندهمث قام عبد املطلب فأخذ حبلقة باب الكعبة وقام معه نفر م

  فقال عبد املطلب وهو آخذ حبلقة باب الكعبة
  ال هم إن العبد مينع
  رحله فامنع حاللك
  ال يغلنب صليبهم

  و حماهلم غدوا حمالك

ما مث أرسل عبد املطلب حلقة باب الكعبة وانطلق هو ومن معه من قريش إىل شعف اجلبال فتحرزوا فيها ينتظرون 
  أبرهة فاعل مبكة إذا دخلها

فلما أصبح أبرهة هتيأ لدخول مكة وهيأ فيله وعيب جيشه وكان اسم الفيل حممودا وأبرهة جممع هلدم البيت 
واالنصراف إىل اليمن فلما وجهوا الفيل إىل مكة قام نفيل بن حبيب إىل جنب الفيل مث أخذ بأذنه فقال له ابرك 

  حممود وارجع
  فإنك يف بلد اهللا احلرام مث أرسل أذنه فربك الفيل وخرج نفيل يشتد حىت أصعد يف اجلبلراشدا من حيث جئت 

وضربوا الفيل ليقوم فأيب وضربوه يف رأسه بالطربزين ليقوم فأىب فأدخلوا حماجن هلم يف مراقه فبزغوه هبا ليقوم فأىب 
جهوه إىل املشرق ففعل مثل ذلك فوجهوه راجعا إىل اليمن فقام يهرول ووجهوه إىل الشام ففعل مثل ذلك وو

  ووجهوه إىل مكة فربك
وأرسل اهللا عليهم طريا من البحر أمثال اخلطاطيف والبلسان مع كل طائر منها ثالثة أحجار حيملها حجر يف منقاره 

  وحجران يف رجليه أمثال احلمص والعدس ال تصيب منهم أحدا إال هلك وليس كلهم أصابت



يق الذي منه جاءوا ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدهلم على الطريق إىل اليمن فقال وخرجوا هاربني يبتدرون الطر
  نفيل حني رأى ما أنزل اهللا هبم من نقمته

  أين املفر واإلله الطالب
  واألشرم املغلوب ليس الغالب

  وقال نفيل أيضا
  أال حييت عنا يا ردينا

  نعمناكم مع اإلصباح عينا
  ردينة لو رأيت وال تريه

  احملصب ما رأينا لدى جنب
  إذا لعذرتين ومحدت أمري
  ومل تأسي على ما فات بينا
  محدت اهللا إذ أبصرت طريا
  وخفت حجارة تلقى علينا
  فكل القوم يسأل عن نفيل
  كأن علي للحبشان دينا

فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منهل وأصيب أبرهة يف جسده وخرجوا به معهم 
منلة كلما سقطت أمنلة منها أتبعتها مدة متث قيحا ودما حىت قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما يسقط أمنلة أ

  مات حىت انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون

ويقال أنه أول ما رئيت احلصبة و اجلدرى بأرض العرب ذلك العام وإنه أول ما رئي هبا مرائر الشجر احلرمل 
  واحلنظل والعشر ذلك العام

كان مما يعد اهللا على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من } صلى اهللا عليه وسلم{فلما بعث اهللا حممدا 
أمر احلبشة لبقاء أمرهم ومدهتم فقال تبارك وتعاىل أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل امل جيعل كيدهم يف تضليل 

  هم كعصف مأكولوأرسل عليهم طريا أبابيل ترميهم حبجارة من سجيل فجعل
  وقالت عائشة رضي اهللا عنها لقد رأيت قائد الفيل وسائسه مبكة أعميني مقعدين يستطعمان

قال ابن إسحاق فلما رد اهللا احلبشة عن مكة وأصاهبم ما أصاهبم به من النقمة أعظمت العرب قريشا وقالوا هم أهل 
ا يذكرون فيها ما صنع اهللا باحلبشة وما رد عن قريش اهللا قاتل اهللا عنهم وكفاهم مؤنة عدوهم فقالوا يف ذلك أشعار

  من كيدهم فقال عبد اهللا بن الزبعري السهمي
  تنكلوا عن بطن مكة إهنا
  كانت قدميا ال يرام حرميها

  مل ختلق الشعري ليايل حرمت
  إذ ال عزيز من األنام يرومها

  سائل أمري احلبش عنها ما رأى
  ولسوف ينيب اجلاهلني عليمها



  ا مل يؤوبوا أرضهمستون ألف
  بل مل يعش بعد اإلياب سقيمها
  كانت هبا عادوجرهم قبلهم
  واهللا من فوق العباد يقيمها

  وقال أبو قيس بن األسلت األنصاري مث اخلطمي من قصيدة سيأيت ذكرها جبملتها
  فقوموا فصلوا ربكم ومتسحوا

  بأركان هذا البيت بني األخاشب
  فعندكم منه بالء مصدق

  وم هادي الكتائبغداة أيب يكس
  كتيبته بالسهل متشي ورجله

  على القاذفات يف رءوس املناقب
  فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم
  جنود املليك بني ساف وحاصب
  فولوا سراعا هاربني ومل يؤب
  إىل قومه ملحبش غري عصائب

بنها خارجة بن عبد وقالت سبيعة بنت األحب بن زبينة من بين نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ابن منصور ال
مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة تعظم عليه حرمة مكة وتنهاه عن البغي فيها وتذكر تبعا وتذهللا هلا والفيل 

  وهالك جيشه عندها
  أبين ال تظلم مبكة

  ال الصغري وال الكبري
  واحفظ حمارمها بين
  وال يغرنك الغرور

  أبين من يظلم مبكة
  يلق أطراف الشرور

  وجهه أبين يضرب
  ويلح خبديه السعري
  أبين قد جربتها

  فوجدت ظاملها يبور
  اهللا آمنها وما

  بنيت بعرصتها قصور
  واهللا آمن طريها

  و العصم تأمن يف ثبري
  ولقد غزاها تبع



  فكسا بنيتها احلبري
  وأذل ريب ملكه

  فيها فأوىف بالنذور
  ميشي إليها حافيا
  بفنائها ألفا بعري

  ويظل يطعم أهلها
  واجلزور حلم املهارى

  يسقيهم العسل املصفي
  والرحيض من الشعري
  والفيل أهلك جيشه
  يرمون فيهابالصخور

  وامللك يف أقصى البالد
  ويف األعاجم و اجلزير
  فامسع إذا حدثت وافهم

  كيف عاقبة األمور
إلسالم ومل يزل شعراء أهل اجلاهلية يذكرون ذلك يف أشعارهم معتدين بصنع اهللا فيه وقد جرى على ذلك شعراء ا

فقال الفرزدق بن غالب التميمي ميدح سليمان بن عبد امللك بن مروان ويعرض للحجاج بن يوسف ويذكر الفيل 
  وجيشه

  فلما طغى احلجاج حني طغى به
  غىن قال إين مرتق يف السالمل

  فقال كما قال ابن نوح سأرتقى
  إىل جبل من خشية املاء عاصم
  رمى اهللا يف جثمانه مثل ما رمى

  لة البيضاء ذات احملارمعن القب
  جنودا تسوق الفيل حىت أعادهم
  هباء وكانوا مطرمخي الطراخم

  نصرت كنصر البيت إذ ساق فيله
  إليه عظيم املشركني األعاجم

قال ابن إسحاق فلما هلك أبرهة ملك احلبشة ابنه يكسوم بن أبرهة وبه كان يكىن فلما هلك يكسوم ملك اليمن 
  برهةيف احلبشة أخوه مسروق بن أ

فلما طال البالء على أهل اليمن خرج سيف بن ذي يزن احلمريي حىت قدم على قيصر ملك الروم فشكا إليه ما هم 
  فيه وسأله أن خيرجهم عنه ويليهم هو ويبعث إليهم من شاء من الروم فلم يشكه



شكا إليه أمر احلبشة فخرج حىت أتى النعمان بن املنذر وهو عامل كسرى على احلرية وما يليها من أرض العراق ف
  فقال له النعمان إن يل على كسرى وفادة يف كل عام فأقم حني يكون ذلك ففعل

مث خرج معه فأدخله على كسرى وكان كسرى جيلس يف إيوان جملسه الذي فيه تاجه وكان تاجه مثل القلنقل 
بسلسلة من ذهب يف رأس طاقة العظيم فيما يزعمون يضرب فيه الياقوت والزبرجد واللؤلؤ بالذهب والفضة معلقا 

يف جملسه ذلك وكانت عنقه ال حتمل تاجه إمنا يستر بالثياب حىت جيلس يف جملسه ذلك مث يدخل رأسه يف تاجه فإذا 
  استوى يف جملسه كشفت عنه الثياب فال يراه رجل مل يره قبل ذلك إال برك هيبة له

ه طأطأ رأسه فقال امللك إن هذا ألمحق يدخل علي من فلما دخل عليه سيف بن ذي يزن برك وقيل إنه ملا دخل علي
  هذا الباب الطويل مث يطأطئ رأسه

  فقيل ذلك لسيف فقال إمنا فعلت هذا هلمي ألنه يضيق عنه كل شيء
  مث قال أيها امللك غلبنا على بالدنا األغربة
  فقال كسرى أي األغربة احلبشة أم السند

  بالدي لكقال بل احلبشة فجئتك لتنصرين ويكون ملك 
  قال بعدت بالدك مع قلة خريها فلم أكن ألورط جيشا من فارس بأرض العرب ال حاجة يل بذلك

  مث أجازه بعشرة آالف درهم واف وكساه كسوة حسنة
  فلما قبض ذلك سيف خرج فجعل ينثر تلك الورق للناس

  فبلغ ذلك امللك فقال إن هلذا لشأنا
ثره للناس فقال وما أصنع هبذا ما جبال أرضي اليت جئت منها إال ذهب مث بعث إليه فقال عمدت إىل حباء امللك تن

  وفضة يرغبه فيها
فجمع كسرى مرازبته فقال ماذا ترون يف أمر هذا الرجل وما جاء له فقال قائل أيها امللك إن يف سجونك رجاال 

  لكا ازددتهحبستهم للقتل فلو أنك بعثتهم معه فإن يهلكوا كان ذلك الذي أردت وإن ظفروا كان م
فبعث معه كسرى من كان يف سجونه وكانوا مثامنائة رجل واستعمل عليهم رجال منهم يقال له وهرز وكان ذا سن 

  فيهم وأفضلهم حسبا وبيتا فخرجوا يف مثان سفائن فغرقت سفينتان ووصلت إىل ساحل عدن ست سفائن
منوت مجيعا أو نظفر مجيعا قال وهرز  فجمع سيف إىل وهرز من استطاع من قومه وقال له رجلي مع رجلك حىت

  أنصفت
  وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك اليمن ومجع إليه جنوده فأرسل إليهم

  وهرز ابنا له ليقاتلهم فيخترب قتاهلم فقتل ابن وهرز فزاده ذلك حنقا عليهم
ا تاجه على رأسه بني فلم تواقف الناس على مصافهم قال وهرز أروين ملكهم قالوا له أترى رجال على الفيل عاقد

  عينيه ياقوتة محراء قال نعم قالوا ذلك ملكهم قال اتركوه
  فوقفوا طويال مث قال عالم هو قالوا قد حتول على الفرس قال أتركوه

فوقفوا طويال مث قال عالم هو قالوا على البغلة قال وهرز بنت احلمار ذل وذل ملكه إين سأرميه فإن رأيتم أصحابه 
بتوا حىت أوذنكم فإين قد أخطأت الرجل وإن رأيتم القوم قد استداروا والثوا به فقد أصبت الرجل مل يتحركوا فاث
  فامحلوا عليهم



مث أوتر قوسه وكانت فيما يزعمون ال يوترها غريه من شدهتا وأمر حباجبيه فعصبا له مث رمى فصك الياقوتة اليت بني 
ونكس عن دابته واستدارت احلبشة والثت به ومحلت عليهم عينيه فتغلغلت النشابة يف رأسه حىت خرجت من قفاه 

  الفرس واهنزموا فقتلوا وهربوا يف كل وجه
وأقبل وهرز ليدخل صنعاء حىت إذا أتى باهبا قال ال تدخل راييت منكسة أبدا اهدموا الباب فهدم مث دخلها ناصبا 

  رايته
  ة بن أيب الصلتوقال يف ذلك أبو الصلت بن أيب ربيعة الثقفي وتروى البنه أمي

  ليطلب الوتر أمثال ابن ذي يزن
  مذمي يف البحر لألعداء أحواال

  يهم قيصر ملا حاز رحلته
  فلم جيد عنده بعض الذي ساال
  حىت أتى ببين األحرار حيملهم
  إنك عمري لقد اسرعت قلقاال

  هللا درهم من عصبة خرجوا
  ما إن أرى هلم يف الناس أمثاال

  بيضا مرازبة غلبا أساورة
  دا تربب يف الغيضات أشباالأس

  أرسلت أسدا على سود الكالب فقد
  أضحى شريدهم يف األرض فالال
  فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفعا
  يف رأس غمدان دارا منك حمالال
  واشرب هنيئا فقد شالت نعامتهم
  وأسبل اليوم يف برديك إسباال
  تلك املكارم ال قعبان من لنب
  شيبا مباء فعادا بعد أبواال

  قام وهرز والفرس باليمن فمن بقية ذلك اجليش من الفرس األبناء الذين باليمن اليوموأ

وكان ملك احلبشة باليمن منذ دخلها أرياط إال أن أخرجتهم الفرس عنها اثنتني وسبعني سنة وفق ما ذكره سطيح 
  وشق يف تأويل رؤيا ربيعة بن نصر

اليمن مث مات املرزبان فأمر كسرى ابنه التينجان بن املرزبان  مث مات وهرز فأمر كسرى ابنه املرزبان بن وهرز على
  } صلى اهللا عليه وسلم{مث مات فأمر كسرى ابن التينجان مث عزله ووىل باذان فلم يزل عليها حىت بعث اهللا حممدا 

ستتبه فإن فلما بلغ مبعثه كسرى كتب إىل باذان إنه بلغين أن رجال من قريش خرج مبكة يزعم أنه نيب فسر إليه فا
  تاب وإال فابعث إيل برأسه

إن } صلى اهللا عليه وسلم{فكتب إليه رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فبعث باذان بكتاب كسرى إىل رسول اهللا 
  اهللا قد وعدين أن يقتل كسرى يف يوم كذا من شهر كذا



  فلما أتى باذان الكتاب توقف لينظر وقال إن كان نبيا فسيكون ما قال
  } صلى اهللا عليه وسلم{ كسرى على يد ابنه شريويه يف اليوم الذي قال رسول اهللا فقتل اهللا

  } صلى اهللا عليه وسلم{فلما بلغ ذلك باذان بعث بإسالمه وإسالم من معه إىل رسول اهللا 
  فقالت الرسل من الفرس إىل من حنن يا رسول اهللا قال أنتم منا وإلينا أهل البيت

  سلمان منا أهل البيت} صلى اهللا عليه وسلم{سول اهللا قال الزهري فمن مث قال ر
وكل هذه األخبار وإن قطعت بعض ما كنا بسبيله من أمر بين قصي فلها أيضا من اإلفادة بنحو ما قصدناه وحسن 
  اإلمتاع بالشأن املناسب ملا اعتمدناه ما حيسن اعتراضها وينظم يف سلك واحد مع ما مر من ذلك أو يأيت أغراضها

نا مبعونة اهللا يف جتويد الترتيب لذلك كله تطبيق املنفصل ورد هذه األحاديث املتفرقة يف حكم احلديث املتصل وعلي
فنطيل وال منل ونقصر فال خنل كل ذلك بربكة املختار الذي ميمنا ختليد أوليته وتيمنا خبدمة آثاره وسريته صلى اهللا 

  عليه وعلى آله األكرمني وصحابته
شأن بين قصي بعده إىل ما تراضوا به بينهم من الصلح على أن تكون السقاية والرفادة لبين عبد  وكنا انتهينا من

  مناف وتكون حجابة البيت واللواء والندوة لبين عبد الدار على حنو ما جعله قصي إىل أبيهم
  فوىل السقاية والرفادة هاشم بن عبد مناف

وكان مقال ذا ولد كثري وكان هاشم موسرا وكان فيما  وذلك أن عبد مشس كان رجال سفارا قلما يقيم مبكة
يزعمون إذا حضر احلج قام صبيحة هالل ذي احلجة فيسند طهره إىل الكعبة من تلقاء باهبا فيحض قومه على رفادة 
احلاج اليت سنها هلم قصي و يقول هلم يف خطبته يا معشر قريش أنتم سادة العرب أحسنها وجوها وأعظمها أحالما 

  العرب أنسابا وأقرب العرب بالعرب أرحاما وأوسط
يا معشر قريش إنكم جريان بيت اهللا أكرمكم اهللا بواليته وخصكم جبواره دون بين إمساعيل حفظ منكم أحسن ما 

حفظ جار من جاره وإنه يأتيكم يف هذا املوسم زوار اهللا يعظمون حرمة بيته فهم ضيف اهللا وأحق الضيف بالكرامة 
فه وزواره فإهنم يأتون شعثا غربا من كل بلد على ضوامر كالقداح وقد أزحفوا وأرملوا فأقروهم ضيفه فأكرموا ضي

وأعينوهم فورب هذه البنية لو كان يل مال حيمل ذلك لكفيتكموه وأنا خمرج من طيب مايل وحالله ما مل تقطع فيه 
  رحم ومل يؤخذ بظلم ومل يدخل فيه حرام فواضعه

ذلك فعله وأسألكم حبرمة هذا البيت أال خيرج رجل منكم من ماله لكرامة زوار بيت  فمن شاء منكم أن يفعل مثل
  اهللا ومعونتهم إال طيبا مل تقطع فيه رحم ومل يؤخذ غصبا

فكانت بنو كعب بن لؤي وسائر قريش جيتهدون يف ذلك ويترافدون عليه وخيرجون ذلك من أمواهلم حىت يأتوا به 
ره حىت إن كان أهل البيت لريسلون بالشيء اليسري على قدرهم وكان هاشم هاشم بن عبد مناف فيضعوه يف دا

  خيرج يف كل سنة ماال كثريا وكان قوم من قريش أهل يسار رمبا أرسل كل إنسان منهم مبائة مثقال هرقلية
فيشرب  وكان هاشم يأمر حبياض من أدم فتجعل يف موضع زمزم من قبل أن حتفر مث يستقي فيها من البيار اليت مبكة

  احلاج
وكان يطعمهم أول ما يطعمهم مبكة قبل التروية بيوم مث مبىن وجبمع وعرفة يثرد هلم اخلبز واللحم واخلبز والسمن 

  والسويق والتمر وحيمل هلم املاء فيطعمهم ويسقيهم حىت يصدروا



فيما يذكرون أول من  وكان اسم هاشم عمرا ويقال له عمرو العال وإمنا مسي هامشا هلشمه اخلبز مبكة لقومه وهو
  سن الرحلتني لقريش رحلة الشتاء والصيف ويف ذلك يقول بعض شعرائهم

  عمرو العال هشم الثريد لقومه
  قوم مبكة مسنتني عجاف

  سنت إليه الرحلتان كالمها
  سفر الشتاء ورحلة اإلصياف

بالسلع فيشترون منهم ويتبايعون وذلك أن قريشا كانوا قوما جتارا وكانت جتارهتم ال تعدو مكة إمنا يقدم األعاجم 
  فيما بينهم ويبيعون ممن حوهلم من العرب

  فلم يزالوا كذلك حىت ذهب هاشم إىل الشام فكان يذبح كل يوم شاة فيصنع جفنة ثريد ويدعو من حوله فيأكلون
أعجب به وكان هاشم من أحسن الناس وأمجلهم إىل شرف نفسه وكرم فعاله فذكر لقيصر فدعا به فلما رآه وكلمه 

  وأدناه
فلما رأى هاشم مكانه منه طلب منه أمانا لقومه ليقدموا بالده بتجاراهتم فأجابه إىل ذلك وكتب هلم قيصر كتاب 

  أمان ملن أتى منهم
فأقبل هاشم بذلك الكتاب فكلما مر حبي من أحياء العرب أخذ من أشرافهم إيالفا لقومه يأمنون به عندهم ويف 

  هو أمان الطريق أرضهم من غري حلف وإمنا
واستوىف أخذ ذلك ممن بني مكة والشام فأتى قومه بأعظم شيء أتوا به قط بركة فخرجوا بتجارة عظيمة وخرج 

هاشم معهم ليوفيهم إيالفهم الذي أخذ هلم من العرب فلم يزل يوفيهم إياه وجيمع بينهم وبني العرب حىت قدم هبم 
  الشام

  لشامفهلك هاشم يف سفره ذلك بغزة من أرض ا
  وكان أول بين عبد مناف هلكا

وخرج املطلب بن عبد مناف وهو يسمى الفيض لسماحته وفضله إىل اليمن فأخذ من ملوكهم أمانا ملن جتر من قومه 
إىل بالدهم مث أقبل يأخذ هلم اإليالف ممن كان على طريقه من العرب كما فعل أخوه هاشم حىت أتى مكة مث رجع 

  إىل اليمن فمات بردمان
رج عبد مشس بن عبد مناف إىل ملك احلبشة فأخذ منه أمانا كذلك ملن جترمن قريش إىل بالده مث أخذ اإليالف وخ

  من العرب الذين على الطريق إليها حىت بلغ مكة وتويف هبا فقربه باحلجون

أخذ وخرج نوفل بن عبد مناف وكان أصغر ولد أبيه إىل العراق فأخذ عهدا من كسرى لتجار قريش مث أقبل ي
  اإليالف ممن مر به من العرب حىت قدم مكة مث رجع إىل العراق فمات بسلمان من ناحية العراق

فجرب اهللا قريشا هبؤالء النفر األربعة من بين عبد مناف فنمت أمواهلم واتسعت جتارهتم فكان بنو عبد مناف يسمون 
  فعاهلم ألجل ذلك اجمليزين والعرب تسميهم أقداح النضار لطيب أحساهبم وكرم

  وقال مطرود بن كعب اخلزاعي يبكيهم مجيعا حني أتاه نعي نوفل منهم وكان آخرهم هلكا
  يا ليلة هيجت لياليت
  إحدى ليايل القسيات

  وما أقاسي من مهوم وما



  عاجلت من رزء املنيات
  إذا تذكرت أخي نوفال

  ذكرين باألوليات
  ذكرين باألرز احلمر واألردية

  الصفر القشييبات
  هم سيدأربعة كل

  أبناء سادات لسادات
  ميت بردمان وميت بسلمان

  وميت بني غزات
  وميت أسكن حلدا لدى احلجون

  شرقي البنيات
  أخلصهم عبد مناف فهم
  من لوم من الم مبنجاة
  إن املغريات وأبناءها

  من خري أحياء وأموات
  وإمنا مساهم املغريات ألن عبد مناف أباهم كان امسه املغرية

  ا يزعمون لقد قلت فأحسنت ولو كان أفحل مما هو كان أحسنفقيل ملطرود فيم
  فقال أنظروين ليايل فمكث أياما مث قال
  ياعني جودي وأذري الدمع واهنمرى
  وابكي على السر من كعب املغريات
  يا عني واستحنفري بالدمع واحتفلي

  وابكي خبيئة نفسي يف امللمات
  وابكي على كل فياض أخي ثقة

  جلزيالتضخم الدسيعة وهاب ا
  حمض الضريبة عايل اهلم خمتلق
  جلد النحيزة ناء بالعظيمات

  صعب البديهة ال نكس وال وكل
  ماضي العزمية متالف الكرميات
  صقر توسط من كعب إذا نسبوا
  حببوحة اجملد والشم الرفيعات
  مث انديب الفيض والفياض مطلبا
  واستخرطي بعد فياض جبمات
  أمسى بردمان عنا اليوم مغتربا



  هلف نفسي عليه بني أمواتيا 
  وابكي لك الويل إما كنت باكية

  لعبد مشس بشرقي البنيات
  وهاشم يف ضريح وسط بلقعة
  تسفي الرياح عليه بني غزات

  ونوفل كان دون القوم خالصيت
  أمسى بسلمان يف رمس مبومات
  مل ألق مثلهم عجما وال عربا

  إذا استقلت هبم أدم املطيات
  أمست ديارهم منهم معطلة

  وقد يكونون زينا يف السريات
  أفناهم الدهر أم كلت سيوفهم
  أم كل من عاش أزواد املنيات

  أصبحت أرضي من األقوام بعدهم
  بسط الوجوه وإلقاء التحيات

  يا عني وابكي أبا الشعث الشجيات
  يبكينه حسرا مثل البليات

  يبكني أكرم من ميشي على قدم
  يعولنه بدموع بعد عربات

  الباع ذا فخريبكني شخصا طويل 
  آيب اهلضيمة فراج اجلليالت

  يبكني عمرو العال إذ حان مصرعه
  مسح السجية بسام العشيات
  يبكينه مستكينات على حزن

  يا طول ذلك من حزن وعوالت
  يبكني ملا جالهن الزمان له

  خضر اخلدود كأمثال احلميات
  حمتزمات على أوساطهن ملا

  جر الزمان من احداث املصيبات
  أراعي النجم من أملأبيت ليلى 

  أبكي وتبكي معي شجوي بنيايت
  ما يف القروم هلم عدل وال خطر
  وال ملن تركوا شروى بقيات



  أبناؤهم خري أبناء وأنفسهم
  خري النفوس لدى جهد األليات
  كم وهبوا من طمر سابح أرن
  ومن طمرة هنب يف طمرات

  ومن سيوف من اهلندي خملصة
  ومن رماح كأشطان الركيات

  بع مما يفضلون هباومن توا
  عند املسائل من بذل العطيات

  فلو حسبت وأحصى احلاسبون معي
  مل أحص أفعاهلم تلك اهلنيات
  هم املدلون إما معشر فخروا
  عند الفخار بأنساب نقيات

  زين البيوت اليت خلوا مساكنها
  فأصبحت منهم وحشا خليات
  أقول والعني ال ترقا مدامعها
  ال يبعد اهللا أصحاب الرزيات

وكان هاشم بن عبد مناف قد قدم املدينة فتزوج هبا سلمى بنت عمرو أحد بين عدي بن النجار وكانت قبله عند 
  أحيحة بن اجلالح فيما ذكر ابن إسحاق

  قال وكانت ال تنكح الرجال لشرفها حىت يشترطوا هلا أن أمرها بيدها إن كرهت رجال فارقته
  هاشم عندها حىت كان وصيفا أو فوق ذلك فولدت هلاشم عبد املطلب فسمته شيبة فتركه

  مث خرج إليه عمه املطلب ليقبضه فيلحقه ببلده وقومه فقالت له سلمى لست مبرسلته معك

فقال هلا املطلب إين غري منصرف حىت أخرج به معي إن ابن أخي قد بلغ وهو غريب يف غري قومه وحنن أهل بيت 
  ته وبلده خري له من اإلقامة يف غريهم أو كما قالشرف يف قومنا نلي كثريا من أمرهم ورهطه وعشري

  وقال شيبة لعمه املطلب فيما يزعمون لست مبفارقها إال أن تأذن يل
  فأذنت له ودفعته إليه فاحتمله فدخل به مكة مردفة على بعريه فقالت قريش عبد املطلب ابتاعه

  فبها مسي شيبة عبد املطلب
  اشم قدمت به من املدينةفقال املطلب وحيكم إمنا هو ابن أخي ه

وذكر الزبري أن شيبة إمنا مسي عبد املطلب ألن عمه املطلب ملا قدم به من يثرب ودخل به مكة ضحوة مردفه خلفه 
والناس يف أسواقهم وجمالسهم قاموا يرحبون به ويقولون من هذا معك فيقول عبد يل ابتعته بيثرب فلما كان العشية 

  سه يف جملس بين عبد مناف وأخربهم خربهألبسه حلة ابتاعها له مث أجل
فجعل بعد ذلك خيرج يف تلك احللة فيطوف يف سكك مكة وكان أحسن الناس فيقولون هذا عبد املطلب لقول 

  املطلب فيه ذلك فلج امسه عبد املطلب وترك شيبة
  وكان يقال لعبد املطلب شيبة احلمد وإمنا مسي شيبة ألنه كان يف ذؤابته شعرة بيضاء



ىل عبد املطلب بن هاشم السقاية والرفادة بعد عمه املطلب فأقامها للناس وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون مث و
  لقومهم من أمرهم قبله وشرف يف قومه شرفا مل يبلغه أحد من آبائه وأحبه قومه وعظم خطره فيهم

  ويقال كان يعرف يف عبد املطلب نور النبوة وهيبة امللك
عبد املطلب أكثر من أن أحيط هبا كان سيد قريش غري مدافع نفسا وأبا وبيتا ومجاال وهباء وفعاال  قال الزبري ومكارم

  وكماال
  فصلي اهللا على املنتخب من ذريته املخصوص بأولية الفخر وآخريته وعلى آلة األكرمني وعترته وسلم تسليما

  ذكر حفر عبد املطلب زمزم

  } صلى اهللا عليه وسلم{وما يتصل بذلك من حديث مولد رسول اهللا 
  قد تقدم اخلرب عن زمزم أهنا بئر إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم اليت سقاه اهللا حني ظمأ وهو صغري

وكانت جرهم دفنتها حني ظعنوا من مكة بني صنمي قريش إساف ونائلة عند منحر قريش فبقي أمرها كذلك إىل 
  أن أمر عبد املطلب بن هاشم حبفرها

سحاق وغريه من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال عبد املطلب إين لنائم يف احلجر إذ فذكر ابن إ
  أتاين آت فقال احفر طيبة قلت وما طيبة مث ذهب عين

  فلما كان الغد رجعت إىل مضجعي فنمت فيه فجاءين فقال احفر برة فقلت وما برة مث ذهب عين
  ه فجاءين فقال احفر املضنونة قلت وما املضنونة مث ذهب عينفلما كان الغد رجعت إىل مضجعي فنمت في

  فلما كان الغد رجعت إىل مضجعي فنمت فيه فجاءين فقال احفر زمزم قلت وما زمزم
  قال ال تنزف أبدا وال تذم تسقي احلجيج األعظم وهي بني الفرث والدم عند نقرة الغراب األعصم عند قرية النمل

موضعها وعرف أنه قد صدق غدا مبعوله ومعه ابنه احلارث ليس له يومئذ ولد غريه  فلما بني له شأهنا ودل على
  فحفر

  فلما بدا لعبد املطلب الطي كرب
فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته فقاموا إليه فقالوا يا عبد املطلب إهنا بئر أبينا إمساعيل وإن لنا فيها حقا فأشركنا 

  معك فيها
  ر خصصت به دونكم وأعطيته من بينكمقال ما أنا بفاعل إن هذا األم

  قالوا له فأنصفنا فإنا غري تاركيك حىت خناصمك فيها
  قال اجعلوا بيين وبينكم من شئتم حناكمكم إليه

  قالوا كاهنة بين سعد بن هذمي قال نعم وكانت بأشراف الشام
يش نفر قال واألرض إذ فركب عبد املطلب ومعه نفر من بين أبيه من بين عبد مناف وركب من كل قبيلة من قر

  ذاك مفاوز
قال فخرجوا حىت إذا كانوا ببعض تلك املفاوز بني احلجاز والشام فين ماء عبد املطلب وأصحابه فظمئوا حىت أيقنوا 
  باهللكة فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا إنا مبفازة وحنن خنشى على أنفسنا مثل ما أصابكم



طلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال ماذا ترون قالوا ما رأينا إال تبع لرأيك فلما رأى عبد امل
  فمرنا مبا شئت

قال فإين أرى أن حيفر كل رجل منكم حفرته لنفسه مبا بكم اآلن من القوة فكلما مات رجل دفعه أصحابه يف 
  ر من ضيعة ركب مجيعاحفرته مث واروه حىت يكون آخركم رجال واحدا فضيعة رجل واحد أيس

  قالوا نعم ما أمرت به فقام كل رجل منهم فحفر حفرته مث قعدوا ينتظرون املوت عطشا
مث إن عبد املطلب قال ألصحابه واهللا إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت ال نضرب يف األرض وال نبتغي ألنفسنا لعجز 

  فعسى اهللا أن يرزقنا ماء ببعض البالد ارحتلوا
ىت إذا فرغوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون تقدم عبد املطلب إىل راحلته فارحتلوا ح

فركبها فلما انبعثت به انفجرت من حتت خفها عني من ماء عذب فكرب عبد املطلب وكرب أصحابه مث نزل فشرب 
  وشرب أصحابه واستقوا حىت مألوا أسقيتهم

  يل املاء فقد سقانا اهللا فاشربوا واستقوامث دعا القبائل من قريش فقال هلم إ
فجاءوا فشربوا واستقوا مث قالوا قد واهللا قضي لك علينا يا عبد املطلب واهللا ال خناصمك يف زمزم أبدا إن الذي 

  سقاك املاء هبذه الفالة هلو الذي سقاك زمزم فارجع إىل سقايتك راشدا
  ه وبينهافرجع ورجعوا معه ومل يصلوا إىل الكاهنة وخلوا بين

  ويف غري حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن عبد املطلب قيل له حني أمر حبفر زمزم
  مث ادع باملاء الروي غري الكدر
  يسقي حجيج اهللا يف كل مرب
  ليس خياف منه شيء ما عمر

بني لك أين هي فخرج عبد املطلب حني قيل له ذلك إىل قريش فقال تعلموا أين قد أمرت أن أحفر زمزم قالوا فهل 
قال ال قالوا فارجع إىل مضجعك الذي رأيت فيه ما رأيت فإن يك حقا من اهللا يبني لك وإن يك من الشيطان فلن 

  يعود إليك
فرجع عبد املطلب إىل مضجعه فنام فيه فأيت فقيل له أحفر زمزم إنك إن حفرهتا مل تندم وهي تراث من أبيك األعظم 

  ال
حلجيج األعظم مثل نعام حافل مل يقسم ينذر فيها ناذر ملنعم تكون مرياثا وعقدا حمكم تنزف أبدا وال تذم تستقي ا

  ليست كبعض ما قد تعلم وهي بني الفرث والدم

  فزعموا أنه حني قيل له ذلك قال وأين هي قيل له عند قرية النمل حيث ينقر الغراب غدا
فوجد قرية النمل ووجد الغراب ينقر عندها بني فغدا عبد املطلب ومعه ابنه احلارث وليس له يومئذ ولد غريه 
  الوثنني إساف ونائلة اللذين كانت قريش تنحر عندمها ذبائحهم

فجاء باملعول وقام ليحفر حيث أمر فقامت إليه قريش حني رأوا جده فقالوا واهللا ال نتركنك حتفر بني وثنينا هذين 
  اللذين ننحر عندمها

  عين فو اهللا ألمضني ملا أمرت بهفقال عبد املطلب البنه احلارث ذب 
فلما عرفوا أن غري نازع خلوا بينه وبني احلفر وكفوا عنه فلم حيفر إال يسريا حىت بدا له الطي فكرب وعرف أنه قد 



صدق فلما متادى به احلفر وجد فيها غزالني من ذهب ومها الغزاالن اللذان دفنت جرهم فيها حني خرجت من مكة 
  ية وأدراعاووجد فيها أسيافا قلع

فقالت له قريش يا عبد املطلب لنا معك يف هذا شرك وحق قال ال ولكن هلموا إىل أمر نصف بيين وبينكم فضرب 
عليها بالقداح قالوا وكيف نصنع قال أجعل للكعبة قدحني ويل قدحني ولكم قدحني فمن خرج قدحاه على شيء 

  فهو له ومن ختلف قدحاه فال شيء له قالوا أنصفت
  حني أصفرين للكعبة وقدحني أسودين لعبد املطلب وقدحني أبيضني لقريشفجعل قد

  مث أعطوا القداح الذي يضرب هبا عند هبل وهبل صنم يف جوف الكعبة وهو
  أعظم أصنامهم وهو الذي عىن أبو سفيان بن حرب ملا نادى يوم أحد اعل هبل أي ظهر دينك

ج األصفران على الغزالني وخرج األسودان على األسياف وقام عبد املطلب يدعوا اهللا وضرب صاحب القداح فخر
  واألدراع لعبد املطلب وختلف قدحا قريش

فضرب عبد املطلب األسياف بابا للكعبة وضرب يف الباب الغزالني من ذهب فكان أول ذهب حليته الكعبة فيما 
  يزعمون

مث حبرها حىت ال تنزف مث بىن عليها حوضا فطفق وذكر الزبري أن عبد املطلب ملا أنبط املاء يف زمزم حفرها يف القرار 
  هو وابنه ينزعان عليها فيمآلن ذلك احلوض فيشرب منه احلاج

  وكان قوم حسدة من قريش ال يزالون يكسرون حوضه ذلك بالليل ويغتسلون فيه فيصلحه عبد املطلب حني يصبح
  م إين ال أحلها ملغتسل وهي لشارب حل وبلفلما أكثروا فساده دعا عبد املطلب ربه فقيل له يف املنام قل الله

فقام عبد املطلب يف املسجد فنادى بالذي أرى مث انصرف فلم يكن يفسد حوضه ذلك عليه أحد من قريش أو 
  يغتسل فيه إال رمي يف جسده بداء حىت تركوا حوضه ذلك وسقايته فرقا

ك وجدت قريش يف أنفسها مما أعطي فلقيه وذكر الزبري أيضا أن عبد املطلب ملا حفر زمزم وأدرك منها ما أدر
خويلد بن أسد بن عبد العزى فقال يا ابن سلمى لقد سقيت ماء رغدا ونثلت عادية حتدا قال يا ابن أسد أما أنك 
  تشرك يف فضلها واهللا ال يساعفين أحد عليها برب وال يقوم معي بأزر إال بذلت له خريا لصهر فقال خويلد بن أسد

  ليهم بسنةأقول وما قويل ع
  إليك ابن سلمى أنت حافر زمزم

  حفرية إبراهيم يوم ابن آجر
  وركضة جربيل على عهد آدم

  فقال عبد املطلب ما وجدت أحدا ورث العلم األقدم غري خويلد بن أسد
مث إن عبد املطلب أقام سقاية زمزم للحجاج وكانت قريش قبل حفر زمزم قد احتفرت بئارا مبكة وكانت خارجا 

بار حفائر قدمية من عهد مرة بن كعب وكالب بن مرة وكرباء قريش األول منها يشربون فعفت زمزم من مكة آ
  على تلك البئار اليت كانت قبلها يسقى عليها احلاج

وانصرف الناس إليها ملكاهنا من املسجد احلرام ولفضلها على ما سواها من املياه وألهنا بئر امساعيل بن إبراهيم 
  فتخرت هبا بنو عبد مناف على قريش كلها وعلى سائر العربعليهما السالم وا

وكان عبد املطلب فيما يزعمون واهللا أعلم قد نذر حني لقي من قريش ما لقي عند حفر زمزم لئن ولد له عشرة نفر 
  مث بلغوا معه حىت مينعوه لينحرن أحدهم هللا عز وجل عند الكعبة



عهم مث أخربهم بنذره ودعاهم إىل الوفاء به فأطاعوه وقالوا وكيف فلما تواىف بنوه عشرة وعرف أهنم سيمنعونه مج
نصنع قال ليأخذ كل رجل منكم قدحا مث يكتب امسه فيه مث ائتوين ففعلوا مث اتوه فدخل هبم على هبل يف جوف 
ما الكعبة وكان على بئر يف جوف الكعبة فيها جيمع ما يهدى للكعبة وكان عند هبل قداح سبعة هبا يضربون على 

  يريدون وإىل ما خترج به القداح ينتهون يف أمورهم
  فقال عبد املطلب لصاحب القداح اضرب على بين هؤالء بقداحهم هذه

وأخربه بنذره الذي نذر وأعطاه كل رجل منهم قدحه الذي فيه امسه وكان عبد اهللا بن عبد املطلب أحب بين أبيه 
  إذا أخطأه فقد أشوىإليه فيما زعموا فكان عبد املطلب يرى أن السهم 

فلما أخذ صاحب القداح القداح ليضرب هبا قام عبد املطلب عند هبل يدعو اهللا مث ضرب صاحب القداح فخرج 
القدح على عبد اهللا فأخذ عبد املطلب بيده وأخذ الشفرة مث أقبل به إىل إساف ونائلة ليذحبه فقامت إليه قريش من 

ب قال أذحبه فقالت له قريش وبنوه واهللا ال تذحبه أبدا حىت تعذرفيه لئن فعلت أنديتها وقالوا ماذا تريد يا عبد املطل
  هذا ال يزال الرجل يأيت بابنه فيذحبه فما بقاء الناس على هذا

وقال له املغرية بن عبد اهللا بن عمرو بن خمزوم وكان عبد اهللا ابن أخت القوم أمه وأم أخويه الزبري وأيب طالب 
ئذ بن عبد بن عمران بن خمزوم واهللا ال تذحبه أبدا حىت تعذر فيه فإن كان فداؤه بأموالنا فاطمة بنت عمرو بن عا

فديناه وقالت له قريش وبنوه ال تفعل وانطلق إىل احلجاز فإن هبا عرافة هلا تابع فتسأهلا مث أنت على رأس أمرك إن 
  أمرتك بذحبه ذحبته وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فرج قبلته

 قدموا املدينة فوجدوها فيما يزعمون خبيرب فركبوا حىت جاءوها فسألوها وقص عليها عبد املطلب فانطلقوا حىت
  خربه وخرب ابنه وما أراد به ونذره فيه فقالت هلم ارجعوا عين اليوم حىت يأتيين تابعي فأسأله

قد جاءين اخلرب كم الدية  فرجعوا من عندها فلما خرجوا عنها قام عبد املطلب يدعو اهللا مث غدو عليها فقالت هلم
فيكم قالوا عشرة من اإلبل وكانت كذلك قالت فارجعوا إىل بالدكم مث قربوا صاحبكم وقربوا عشرة من اإلبل مث 

  اضربوا عليه وعليها بالقداح فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من اإلبل حىت
  كميرضى ربكم وإن خرجت على اإلبل فاحنروها عنه فقد رضي ربكم وجنا صاحب

فخرجوا حىت قدموا مكة فلما أمجعوا ذلك من األمر قام عبد املطلب يدعو اهللا مث قربوا عبد اهللا وعشرا من اإلبل 
وعبد املطلب عند هبل يدعو اهللا مث ضربوا فخرج القدح على عبد اهللا فزادوا عشرا من اإلبل فبلغت اإلبل عشرين 

لى عبد اهللا فزادوا عشرا من اإلبل وما زالوا كذلك يزيدون وقام عبد املطلب يدعو اهللا مث ضربوا فخرج القدح ع
عشر فعشرا من اإلبل ويضربون عليها كل ذلك خيرج القدح على عبد اهللا حىت بلغت اإلبل مائة من االبل وقام 

  عبد املطلب يدعو اهللا مث ضربوا فخرج القدح على اإلبل فقالت قريش قد انتهى رضى ربك يا عبد املطلب
عبد املطلب قال ال واهللا حىت أضرب عليها ثالث مرات فضربوا على عبد اهللا وعلى اإلبل وقام عبد فزعموا أن 

املطلب يدعو اهللا فخرج القدح على اإلبل مث عادوا الثانية والثالثة وعبد املطلب قائم يدعو اهللا فخرج القدح يف 
  كلتيهما على اإلبل

  فنحرت مث تركت ال يصد عنها إنسان وال مينع
انصرف عبد املطلب آخذا بيد عبد اهللا فمر به فيما يزعمون على امرأة من بين أسد بن عبد العزي وهي أخت مث 

  ورقة بن نوفل بن أسد وهي عند الكعبة
قال الزبري وكان عبد اهللا أحسن رجل رئي يف قريش قط فقالت له حني نظرت إىل وجهه أين تذهب يا عبد اهللا قال 



  اليت حنرت عنك وقع علي اآلن قال أنا مع أيب وال أستطيع خالفه وال فراقه مع أيب قالت لك مثل اإلبل
  فخرج به عبد املطلب حىت أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة بن

كالب بن مرة وهو يومئذ سيد بين زهرة سنا وشرفا فزوجه ابنته آمنة بنت وهب وهي يومئذ أفضل امرأة يف قريش 
  نسبا وموضعا

مث خرج من } صلى اهللا عليه وسلم{ها حني أملكها مكانه فوقع عليها فحملت برسول اهللا فزعموا أنه دخل علي
عندها فأتى املرأة اليت عرضت عليه ما عرضت فقال هلا مالك ال تعرضني علي اليوم ما عرضت باألمس قالت له 

قة بن نوفل وكان فارقك النور الذي كان معك باألمس فليس يل بك اليوم حاجة وقد كانت تسمع من أخيها ور
  تنصر واتبع الكتب أنه كائن يف هذه األمة نيب

ويقال إن عبد اهللا إمنا دخل على امرأة كانت له مع آمنة ابنة وهب وقد عمل يف طني له وبه آثار من الطني فدعاها 
خرج إىل نفسها فأبطأت عليه ملا رأت به من آثار الطني فخرج من عندها فتوضأ وغسل ما كان به من ذلك مث 

عائدا إىل آمنة فمر بتلك املرأة فدعته إىل نفسها فأىب عليها وعمد إىل آمنة فدخل عليها فأصاهبا فحملت مبحمد 
مث مر بامرأته تلك فقال هلا هل لك قالت ال مررت يب وبني عينيك غرة فدعوتك } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

  فأبيت ودخلت على آمنة فذهبت هبا
تلك كانت حتدث أنه مر هبا وبني عينيه مثل غرة الفرس قالت فدعوته رجاء أن تكون تلك يب فأىب  فزعموا أن امرأته

  } صلى اهللا عليه وسلم{علي ودخل على آمنة فأصاهبا فحملت برسول اهللا 
صلى اهللا عليه {أوسط قومه نسبا وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه } صلى اهللا عليه وسلم{فكان رسول اهللا 

  } وسلم
ويزعمون فيما يتحدث الناس واهللا أعلم أن أمه كانت حتدث أهنا أتيت حني محلت به فقيل هلا إنك قد محلت بسيد 

  هذه األمة فإذا وقع إىل األرض فقويل
  أعيذه بالواحد

  من شر كل حاسد
  مث مسيه حممدا

  مه حامل بهأن هلك وأ} صلى اهللا عليه وسلم{مث مل يلبث عبد اهللا بن عبد املطلب أبو رسول اهللا 
كان يف املهد حني تويف أبوه } صلى اهللا عليه وسلم{هذا قول ابن إسحاق وخالفه كثري من العلماء فقالوا إن النيب 

  ذكره الدواليب وغريه وذكر ابن أيب خيثمة أنه كان ابن شهرين وقيل أكثر من ذلك واهللا أعلم
عشرة ليلة مضت من شهر ربيع األول عام الفيل قيل يوم االثنني الثنيت } صلى اهللا عليه وسلم{وولد رسول اهللا 

  بعد الفيل خبمسني يوما

وحكى الواقدي عن سليمان بن سحيم قال كان مبكة يهودي يقال له يوسف فلما كان اليوم الذي ولد فيه رسول 
 حبرتكم قبل أن يعلم به أحد من قريش قال يا معشر قريش قد ولد نيب هذه األمة يف} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 

هذه اليوم وجعل يطوف يف أنديتهم فال جيد خربا حىت انتهى إىل جملس عبد املطلب فسأل فقيل له ولد البن عبد 
  املطلب غالم فقال هو نيب والتوراة

وقال حسان بن ثابت واهللا إين لغالم يفعة ابن سبع سنني أو مثان أعقل كل ما أمسع إذا مسعت يهوديا يصرخ على 



  معشر يهود حىت إذا أطمة بيثرب يا
  اجتمعوا قالوا له ويلك مالك قال طلع الليلة جنم أمحد الذي ولد به

وذكر ابن السكن من حديث عثمان بن أيب العاص عن أمه فاطمة بنت عبد اهللا أهنا شهدت والدة آمنة بنت وهب 
  ليال} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

  إين ألنظر إىل النجوم تدنو حىت إين ألقول لتقعن عليقالت فما شيء أنظر إليه من البيت إال نور و
صلى {وذكر ابن خملد يف تفسريه أن إبليس رن أربع رنات رنة حني لعن ورنة حني أهبط ورنة حني ولد رسول اهللا 

  ورنة حني أنزلت فاحتة الكتاب} اهللا عليه وسلم
لد لك غالم فائته فانظر إليه فأتاه ونظر إليه قال ابن إسحاق فلما وضعته أمه أرسلت إىل جده عبد املطلب أنه قد و

  وحدثته مبا رأت حني محلت به وما قيل هلا فيه وما أمرت أن تسميه
  فيزعمون أن عبد املطلب أخذه فدخل به الكعبة فقام يدعو اهللا ويشكر له ما أعطاه مث خرج به إىل أمه فدفعه إليها

  ويروى أن عبد املطلب إمنا مساه حممدا لرؤيا رآها
زعموا أنه أري يف منامه كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره هلا طرف يف السماء وطرف يف األرض وطرف يف 

  املشرق وطرف يف املغرب مث عادت كأهنا شجرة على كل ورقة منها نور وإذا أهل املشرق واملغرب يتعلقون هبا
ده أهل السماء واألرض فلذلك مساه حممدا فقصها فعربت له مبولود يكون من صلبه يتبعه أهل املشرق واملغرب وحيم

  مع ما حدثته أمه

وال يعرف يف العرب أحد تسمى هبذا االسم قبله سوى نفر مسوا به من أجله منهم حممد بن سفيان بن جماشع 
  التميمي وحممد بن أحيحة بن اجلالح وآخر من ربيعة

صلى اهللا عليه {األول فأخربهم مببعث النيب  وكان آباؤهم قد وفدوا على بعض امللوك ممن كان عنده علم بالكتاب
وتقارب زمانه وبامسه وكان كل واحد منهم قد خلف امرأته حامال فنذر كل واحد منهم إن ولد له ذكر أن } وسلم

  يسميه حممدا
  ففعلوا ذلك رجاء أن يكونه

  واهللا أعلم حيث جيعل رساالته
 يذكر فيهم حممد بن أحيحة وحديثهم خمالف ملا ذكرناه وقد وقع يف مواضع أخر أن هؤالء النفر كانوا أربعة ومل

  خالفا يسريا
روينا من حديث عبد امللك بن أيب سوية عن أبيه عن جده قال سألت حممد بن عدي بن ربيعة كيف مساك أبوك 
رم حممدا فقال سألت أيب عما سألتين عنه فقال خرجت رابع أربعة من بين متيم أنا فيهم وسفيان بن جماشع بن دا

وأسامة بن مالك بن خندف ويزيد بن ربيعة نريد ابن جفنة ملك غسان فلما شارفنا الشام نزلنا إىل غدير عليه 
شجرات وقربه شخص نائم فتحدثنا فاستمع كالمنا وأشرف علينا فقال إن هذه لغة ما هي لغة أهل هذه البالد فقلنا 

ما إنه يبعث فيكم وشيكا نيب خامت النبيني فسارعوا إليه حنن قوم من مضر قال من أي املضريني قلنا من خندف قال أ
  وخذوا حبظكم منه ترشدوا

  فقلت له ما امسه قال حممد فرجعنا من عند ابن جفنة فولد لكل رجل منا ابن مساه حممدا
الرضعاء فاسترضع له من امرأة من بين سعد بن بكر يقال هلا حليمة } صلى اهللا عليه وسلم{والتمس لرسول اهللا 

  بنت أيب ذؤيب



وكانت حتدث أهنا خرجت من بلدها مع زوجها وابن هلا ترضعه يف نسوة من بين سعد بن بكر تلتمس الرضعاء 
  قالت ويف سنة شهباء مل تبق لنا شيئا

قالت فخرجت على أتان يل قمراء معنا شارف لنا واهللا ما تبض بقطرة وال ننام ليلتنا أمجع من صبينا الذي معنا من 
  اجلوع ما يف ثديي ما يغنيه وما يف شارفنا ما يغذيه ولكنا نرجوا الغيث والفرجبكائه من 

  فخرجت على أتاين تلك فلقد أذمت بالركب حىت شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا

فتأباه إذا قيل } صلى اهللا عليه وسلم{حىت قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فما منا امرأة إال وقد عرض عليها رسول اهللا 
م وذلك أنا إمنا كنا نرجو املعروف من أيب الصيب فكنا نقول يتيم ما عسى أن تصنع أمه وجده فكنا نكرهه هلا إنه يتي
  لذلك

  فما بقيت امرأة قدمت معي إال أخذت رضيعا غريي
فلما أمجعنا االنطالق قلت لصاحيب واهللا إين ألكره أن أرجع من بني صواحيب ومل آخذ رضيعا واهللا ألذهنب إىل ذلك 

  فآلخذنه اليتيم
  قال ال عليك أن تفعلي عسى اهللا أن جيعل لنا فيه بركة

  قالت فذهبت إليه فأخذته وما محلين على أخذه إال أين مل أجد غريه
فلما أخذته رجعت به إىل رحلى فلما وضعته يف حجري أقبل عليه ثدياي مبا شاء من لنب فشرب حىت روى وشرب 

معه قبل ذلك وقام زوجي إىل شارفنا تلك فإذا إهنا حلافل فحلب منها ما معه أخوه حىت روى مث ناما وما كنا ننام 
  شرب وشربت حىت انتهينا ريا وشبعا

  فبتنا خبري ليلة يقول صاحيب حني أصبحنا تعلمي واهللا يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة قلت واهللا إين ألرجو ذلك
ركب ما يقدر علي شيء من محريهم حىت إن صواحيب مث خرجنا وركبت أتاين ومحلته عليها معي فواهللا لقطعت بال

ليقلن يا بنت أيب ذؤيب وحيك اربعي علينا أليست هذه أتانك اليت كنت خرجت عليها فأقول هلن بلى واهللا إهنا هلي 
  فيقلن واهللا إن هلا لشأنا

ح علي حني قدمنا به قالت مث قدمنا منازلنا من بين سعد وال أعلم أرضا من أرض اهللا أجدب منها فكانت غنمى ترو
معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب وما حيلب إنسان قطرة لنب وال جيدها يف ضرع حىت كان احلاضر من قومنا يقولون 
لرعياهنم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أيب ذؤيب فتروح أغناهم جياعا ما تبض بقطرة لنب وتروح غنمي 

  شباعا لبنا
  واخلري حىت مضت سنتان وفصلتهفلم نزل نتعرف من اهللا الزيادة 

  وكان يشب شبابا ال يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حىت كان غالما جفرا
  فقدمنا به على أمه وحنن أحرص شيء على مكثه فينا ملا كنا نرى من بركته

  فكلمنا أمه وقلت هلا لو تركت بين عندي حىت يغلظ فإين أخشى عليه وباء مكة
  فرجعنا بهفلم نزل هبا حىت ردته معنا 

فواهللا إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه لفي هبم لنا خلف بيوتنا إذ أتانا أخوه يشتد فقال يل وألبيه ذاك أخي القرشي 
  قد أخذه رجالن عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه فهما يسوطانه

  قالت فخرجت أنا وأبوه حنوه فوجدناه قائما منتقعا وجهه



  أبوه فقلنا ما لك يا بينقالت فالتزمته والتزمه 
  قال جاءين رجالن عليهما ثياب بيض فأضجعاين فشقا بطين فالتمسا فيه شيئا ال أدري ما هو

قالت فرجعنا به إىل خبائنا وقال يل أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغالم قد أصيب فأحلقيه بأهله قبل أن 
  يظهر ذلك به

  فقالت ما أقدمك به يا ظئر ولقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندكقالت فاحتملناه فقدمنا به على أمه 
  قلت قد بلغ و اهللا بابين وقضيت الذي علي وختوفت األحداث عليه فأديته عليك كما حتبني

  قالت ما هذا شأنك فاصدقيين خربك
  قالت فلم تدعين حىت أخربهتا

  قالت أفتخوفت عليه الشيطان قلت نعم
  ان عليه سبيل وإن لبين لشأنا أفال أخربك خربه قلت بلىقالت كال واهللا ما للشيط

  قالت رأيت حني محلت به أنه خرج مين نور أضاء يل قصور بصرى من أرض الشام
مث محلت به فواهللا ما رأيت من محل قط كان أخف وال أيسر منه ووقع حني ولدته وإنه لواضع يديه باألرض رافع 

  رأسه إىل السماء
  شدةدعيه عنك وانطلقي را

  قالوا له يا رسول اهللا أخربنا عن نفسك} صلى اهللا عليه وسلم{ويروى أن نفرا من أصحاب رسول اهللا 
قال نعم أنا دعوة أيب إبراهيم وبشارة عيسى ابن مرمي ورأت أمي حني محلت يب أنه خرج منها نور أضاء هلا قصور 

  الشام واسترضعت يف بين سعد بن بكر
تنا نرعى هبما لنا أتاين رجالن عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجا فأخذاين فبينا أنا مع أخ يل خلف بيو

  فشقا بطين مث استخرجا قليب فشقاه

فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها مث غسال قليب وبطين بذلك الثلج حىت أنقياه مث قال أحدمها لصاحبه زنه بعشرة 
ائة من أمته فوزنين هبم فوزنتهم مث قال زنه بألف من أمته فوزنين هبم من أمته فوزنين بعشرة فوزنتهم مث قال زنه مب
  فوزنتهم فقال دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزهنا

  يقول ما من نيب إال وقد رعى الغنم قيل وأنت يا رسول اهللا قال وأنا} صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 
  يف بين سعد بن بكر وكان يقول ألصحابه أنا أعربكم أنا قرشي واسترضعت

وزعم الناس فيما يتحدثون واهللا أعلم أن أمه السعدية ملا قدمت به مكة أضلها يف الناس وهي مقبلة به حنو أهله 
فالتمسته فلم جتده فأتت عبد املطلب فقالت له إين قدمت مبحمد هذه الليلة فلما كنت بأعلى مكة أضلين فواهللا ما 

  أدري أين هو
د الكعبة يدعو اهللا أن يرده فيزعمون أنه وجده ورقة بن نوفل ورجل آخر من قريش فأتيا به فقام عبد املطلب عن

عبد املطلب فقاال هذا ابنك وجدناه بأعلى مكة فأخذه عبد املطلب فجعله على عنقه وهو يطوف بالكعبة يعوذه 
  ويدعو له مث أرسل به إىل أمه آمنة

على رده ما ذكرت ألمه ما أخربهتا عنه أن نفرا من احلبشة نصارى وذكر بعض أهل العلم أن مما هاج أمه السعدية 
رأوه معها حني رجعت به بعد فطامه فنظروا إليه وسألوها عنه وقلبوه مث قالوا هلا لنأخذن هذا الغالم فلنذهنب به إىل 

  ملكنا وبلدنا فإن هذا غالم كائن له شأن حنن نعرف أمره فلم تكد تنفلت به منهم



أن أمه حليمة السعدية بعد أن رجعت به من عند أمه حضرت به سوق ذي اجملاز وهبا يومئذ عراف وذكر الواقدي 
وإىل احلمرة يف عينيه وإىل } صلى اهللا عليه وسلم{من هوازن يؤتى إليه بالصبيان ينظر إليهم فلما نظر إىل رسول اهللا 
وا هذا الصيب وانسلت به حليمة فجعل الناس خامت النبوة صاح يا معشر العرب فاجتمع إليه أهل املوسم فقال اقتل

يقولون أي صيب هو فيقول هذا الصيب فال يرون شيئا قد انطلقت به أمه فيقال له ما هو فيقول رأيت غالما وآهلته 
  ليغلنب أهل دينكم وليكسرن أصنامكم وليظهرن أمره عليكم فطلب بعكاظ فلم يوجد

   تعرضه ألحد من الناسورجعت به حليمة إىل منزهلا فكانت بعد هذا ال
ولقد نزل هبم عراف فأخرج إليه صبيان أهل احلاضر وأبت حليمة أن خترجه إليه إىل أن غفلت عن رسول اهللا 

ودخل اخليمة } صلى اهللا عليه وسلم{فخرج من املظلة فرآه العراف فدعاه فأىب رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{
  ال هذا نيبفجهد هبم العراف أن خيرج إليه فأبت فق

وقد عرضه عمه أبو طالب على عائف من هلب كان إذا قدم من مكة أتاه رجال قريش بغلماهنم ينظر إليهم ويعتاف 
مث شغله عنه شيء } صلى اهللا عليه وسلم{هلم فأتاه به أبو طالب وهو غالم مع من يأتيه قال فنظر إىل رسول اهللا 

  فقال الغالم علي به
  ليه غيبه فجعل يقول ويلكم ردوا علي الغالم الذي رأيت آنفا فواهللا ليكونن له شأنفلما رأى أبو طالب حرصه ع

  وانطلق به أبو طالب
  وكانت حليمة بعد رجوعها به من مكة ال تدعه أن يذهب مكانا بعيدا

خى فغفلت عنه يوما يف الظهرية فخرجت تطلبه حىت جتده مع أخته فقالت يف هذا احلر فقالت أخته يا أمه ما وجد أ
  حرا رأيت غمامة تظل عليه إذا وقف وقفت وإذا سار سارت حىت انتهى إىل هذا املوضع
  تقول أمها أحقا يا بنية قالت إي واهللا قال تقول حليمة أعوذ باهللا من شر ما حيذر على ابين

  فكان ابن عباس يقول رجع إىل أمه وهو ابن مخس سنني
  وكان غريه يقول رجع إليها وهو ابن أربع سنني

  هذا كله عن الواقدي

مع أمه آمنة وجده عبد املطلب يف كالءة اهللا وحفظه ينبته اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق فكان النيب 
  نباتا حسنا ملا يريد به من كرامته

  ست سنني توفيت أمه باألبواء بني مكة واملدينة} صلى اهللا عليه وسلم{فلما بلغ رسول اهللا 
  ه إىل أخواله من بين عدي بن النجار تزيره إياهم فماتت وهي راجعة به إىل مكةوكانت قد قدمت ب

  مع جده عبد املطلب} صلى اهللا عليه وسلم{فكان رسول اهللا 
وكان يوضع لعبد املطلب فراش يف ظل الكعبة فكان بنوه جيلسون حول فراشه ذلك حىت خيرج إليه ال جيلس عليه 

يأيت وهو غالم جفر حىت جيلس عليه فيأخذه أعمامه } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا  أحد من بنيه إجالال له فكان رسول
  ليؤخروه عنه فيقول عبد املطلب إذا رأى ذلك منهم دعوا ابين فواهللا إن له لشأنا

  مث جيلسه معه عليه وميسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع
فغفلت عنه يوما فلم أدر إال بعبد } هللا عليه وسلمصلى ا{قالوا وكانت أم أمين حتدث تقول كنت أحضن رسول اهللا 

املطلب قائما على رأسي يقول يا بركة قلت لبيك قال أتدرين أين وجدت ابين قلت ال أدري قال وجدته مع غلمان 
  قريبا من السدرة ال تغفلي عن ابين فإن أهل الكتاب يزعمون أن ابين نيب هذه األمة وأنا ال آمن عليه منهم



  كل طعاما إال قال علي بابين فيؤيت به إليهوكان ال يأ
وحدث كعب بن مالك عن شيوخ من قومه أهنم خرجوا عمارا وعبد املطلب يومئذ حي مبكة ومعهم رجل من يهود 

تيماء صحبهم للتجارة يريد مكة أو اليمن فنظر إىل عبد املطلب فقال إنا جند يف كتابنا الذي مل يبدل أنه خيرج من 
  تلنا وقومه قتل عادضئضي هذا نيب يق

وجلس عبد املطلب يوما يف احلجر وعنده أسقف جنران وكان صديقا له وهو حيادثه وهو يقول إنا جند صفة نيب بقي 
  من ولد إمساعيل هذه مولده من صفته كذا وكذا

قدميه فقال على هذا احلديث فنظر إليه األسقف وإىل عينيه وإىل ظهره وإىل } صلى اهللا عليه وسلم{وأتى رسول اهللا 
  هو هذا فقال األسقف ما هذا منك قال ابين

قال األسقف ال ما جند أباه حيا قال عبد املطلب هو ابن ابين مات أبوه وأمه حبلى به قال صدقت قال عبد املطلب 
  حتفظوا بابن أخيكم أال تسمعون ما يقال فيه

لغ الردم فرآه قوم من بين مدجل فدعوه يوما يلعب مع الغلمان حىت ب} صلى اهللا عليه وسلم{وخرج رسول اهللا 
فنظروا إىل قدميه وإىل أثره مث خرجوا يف طلبه حىت صادفوا عبد املطلب قد لقيه فاعتنقه فقالوا لعبد املطلب ما هذا 

  منك قال ابين قالوا فاحتفظ به فإنا مل نر قدما قط أشبه بالقدم الذي يف املقام من قدمه
  ع ما يقول هؤالء فكان أبو طالب حيتفظ بهفقال عبد املطلب أليب طالب امس

وقد روي أبو داود السجستاين من حديث ابن عباس قال أتى نفر من قريش امرأة كاهنة فقالوا أخربينا بأقربنا شبها 
  بصاحب هذا املقام

  قالت إن جررمت على السهلة عباءة ومشيتم عليها أنبأتكم بأقربكم شبها به
  فقالت هذا واهللا أقربكم شبها به} صلى اهللا عليه وسلم{يها فرأت أثر قدم حملمد فجروا عليها عباءة مث مشوا عل

  } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن عباس فمكثوا بعد عشرين سنة مث بعث حممد 
أتته وفود العرب وأشرافها } صلى اهللا عليه وسلم{وملا ظهر سيف بن ذي يزن على احلبشة وذلك بعد مولد النيب 

  ونه وميدحونه ويذكرون من حسن بالئه وطلبه بثأر قومهوشعراؤها يهنئ
فأتاه وفد قريش وفيهم عبد املطلب بن هاشم يف أناس من وجوه قريش فقدموا عليه صنعاء فأذن هلم فلما دخلوا 

  عليه دنا عبد املطلب منه فاستأذنه يف الكالم فقال إن كنت ممن يتكلم بني يدي امللوك فقد أذنا لك
إن اهللا قد أحلك أيها امللك حمال رفيعا صعبا منيعا شاخما باذخا وأنبتك منبتا طابت أرومته وعزت  فقال عبد املطلب

  جرثومته وثبت أصله وبسق فرعه يف أكرم موطن وأطيب معدن
وأنت أيها امللك رأس العرب الذي به تنقاد وعمودها الذي عليه العماد ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد سلفك لك 

أنت لنا فيه خري خلف فلم خيمل من أنت سلفه ولن يهلك من أنت خلفه حنن أيها امللك أهل حرم اهللا خري سلف و
  وسدنة بيته أشخصنا إليك الذي أهبجنا بكشف الكرب الذي فدحنا فنحن وفد التهنئة ال وفد املرزئة

  قال نعم قال أدنه فأدناهفقال له سيف وأيهم أنت أيها املتكلم فقال أنا عبد املطلب بن هاشم قال ابن أختنا 

مث أقبل عليه وعلى القوم فقال هلم مرحبا وأهال قد مسع امللك مقالتكم وعرف قرابتكم وقبل وسيلتكم وأنتم أهل 
  الليل والنهار فلكم الكرامة ما أقمتم واحلباء إذا ظعنتم

  النصرافمث أهنضوا إىل دار الضيافة والوفود فأقاموا شهرا ال يصلون إليه وال يأذن هلم با



  مث انتبه هلم انتباهة فأرسل إىل عبد املطلب فقال له إين مفوض إليك من
سين علمي أمرا لو يكون غريك مل أبح له به ولكين رأيتك معدنه فأطلعتك عليه فليكن عندك مكنونا حىت يأذن اهللا 

  فيه فإن اهللا بالغ أمره
نفسنا واجتبيناه دون غرينا خربا عظيما وخطرا جسيما إين أجد يف الكتاب املكنون والعلم املخزون الذي اختزناه أل

  فيه شرف احلياة وفضيلة الوفاة للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة
  فقال له عبد املطلب مثلك أيها امللك سر وبر فما هو فداك أهل الوبر زمرا بعد زمر

  امة إىل يوم القيامةفقال إذا ولد بتهامة غالم بني كتفيه شامة كانت له اإلمامة ولكم به الزع
فقال له عبد املطلب لقد أبت خبري ما آب مبثله وافد ولوال هيبة امللك وإجالله وإعظامه لسألته من ساره إياي ما 

  أزداد به سرورا
فقال له ابن ذي يزن هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد امسه حممد ميوت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه قد ولدناه 

اعثه جهارا وجاعل له منا أنصارا يعز هبم أولياءه ويذل هبم أعداءه يضرب هبم الناس عن عرض مرارا واهللا ب
ويستبيح هبم كرائم األرض ويكسر الصلبان وخيمد النريان ويعبد الرمحن ويدحر الشيطان قوله فصل وحكمه عدل 

  يأمر باملعروف ويفعله وينهي عن املنكر ويبطله
 كعبك ودام ملكك وطال عمرك فهل امللك ساري بإفصاح فقد أوضح يل فقال له عبد املطلب عز جدك وعال

  بعض اإليضاح
  فقال له ابن ذي يزن والبيت واحلجب والعالمات والنصب إنك يا عبد املطلب جلده غري الكذب

  فخر عبد املطلب ساجدا فقال له ارفع رأسك ثلج صدرك وعال أمرك هل أحسست بشيء مما ذكرت لك

كان يل ابن وكنت عليه رفيقا فزوجته كرمية كرائم قومه فجاء بغالم فسميته حممدا فمات أبوه فقال عبد املطلب 
  وأمه وكفلته أنا

فقال له ابن ذي يزن إن الذي قلت لك كما قلت فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهود فإهنم أعداؤه ولن جيعل اهللا 
ين ال آمن أن تدخلهم التعاسة من أن تكون لكم عليه سبيال واطو ما ذكرت لك دون هؤالء الرهط الذين معك فإ

الرياسة فيطلبون له الغوائل وينصبون له احلبائل وهم فاعلون وأبناؤهم ولوال أين أعلم أن املوت خمترمي قبل مبعثه 
لسرت خبيلي ورجلي حىت أصري بيثرب دار ملكه فإين أجد يف الكتاب الناطق والعلم السابق أن بيثرب استحكام 

ل النصرة له وموضع قربه ولوال أين أخاف عليه اآلفات وأحذر عليه العاهات ألعلنت على حداثة سنه أمره وأه
  بذكره ولكين صارف ذلك إليك من غري تقصري مبن معك

مث أمر لكل رجل من القوم بعشرة أعبد وعشر إماء وحلس من الربود ومائة من اإلبل ومخسة أرطال ذهب وعشرة 
  عنرباأرطال فضة وكرش مملوءة 

  وأمر لعبد املطلب بعشرة أضعاف ذلك كله وقال له إذا حال احلول فائتين
فمات ابن ذي يزن قبل أن حيول احلول فكان عبد املطلب كثريا ما يقول يا معشر قريش ال يغبطين أحدكم جبزيل 

  شرفهعطاء امللك وإن كثر فإنه إىل نفاد ولكن ليغبطين مبا يبقى يل ولعقيب من بعدي ذكره وفخره و
  فإذا قيل له فما ذاك قال ستعلمون نبأه ولو بعد حني

وحديث سيف بن ذي يزن هذا عن غري ابن إسحاق وهو عندنا باإلسناد وقد تقدم ما ألقاه تبع اآلخر إىل ملوك محري 
  وأن علم سيف بذلك إمنا كان من تلك اجلهات واهللا أعلم} صلى اهللا عليه وسلم{وأبنائهم من أمر رسول اهللا 



  إن عبد املطلب بن هاشم هلك عن سن عالية خمتلف يف حقيقتها مث
أدناها فيما انتهى إيل ووقفت عليه مخس وتسعون سنة ذكره الزبري وأعالها فيما ذكر الزبري أيضا عن نوفل بن 
  عمارة قال كان عبيد بن األبرص ترب عبد املطلب وبلغ مائة وعشرين سنة وبقي عبد املطلب بعده عشرين سنة

حممد بن سعيد بن املسيب ملا حضرت الوفاة عبد املطلب وعرف أنه ميت مجع بناته وكن ستا صفية وبرة  وقال
  وعاتكة وأم حكيم البيضاء وأميمة وأروى فقال هلن ابكني علي حىت أمسع ما تقلن قبل أن أموت

  كينينفقالت كل واحدة منهن شعرا ترثيه به وأنشدته إياه فاشار برأسه وقد أصمت أن هكذا فاب
  وذكر إبن اسحاق تلك األشعار

  وقال ابن هشام إنه مل ير أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها
قال ابن إسحاق وقال حذيفة بن غامن أخو بين عدي بن كعب يبكي عبد املطلب بن هاشم ويذكر فضله وفضل 

  قصي على قريش وفضل ولده من بعده عليهم
  أعيين جودا بالدموع على الصدر

  أسقيتما سبل القطر وال تسأما
  وجودا بدمع واشفحا كل شارق
  بكاء امرئ مل يشوه نائب الدهر
  وسحا ومجا واسجما ما بقيتما

  على ذي حياء من قريش وذي ستر
  على رجل جلد القوى ذي حفيظة
  جليل احمليا غري نكس وال هذر

  على املزد البهلول ذي البأس والندى
  ربيع لؤي يف القحوط ويف العسر

  اف من معد وناعلعلى خري ح
  كرمي املساعي طيب اخليم والنجر
  على شيبة احلمد الذي كان وجهه
  يضيء سواد الليل كالقمر البدر
  وساقي احلجيج مث للخري هاشم
  وعبد مناف ذلك السيد الفهري
  طوى زمزما عند املقام فأصبحت
  سقايته فخرا على كل ذي فخر

  ليبك عليه كل عان بكربة
  روآل قصي من مقل وذي وف
  بنوه سراة كهلهم وشباهبم

  تفلق عنهم بيضة الطائر الصقر
  قصي الذي عادى كنانة كلها



  ورابط بيت اهللا يف العسر واليسر
  فإن تك غالته املنايا وصرفها

  فقد عاش ميمون النقيبة واألمر
  وأبقى رجاال سادة غري عزل

  مصاليت أمثال الردينية السمر
  أبو عتبة امللقي إيل حباءه

  للون من نفر غرأغر هجان ا
  ومحزة مثل البدر يهتز للندى
  نقي الثياب والذمام من الغدر
  وعبد مناف ماجد ذو حفيظة

  وصول لذي القرىب رحيم بذي الصهر
  كهوهلم خري الكهول ونسلهم
  كنسل امللوك ال تبور وال حتري

  مىت ما تالقي منهم الدهر منهم ناشئا
  جتده بإجريا أوائله جيري
  دا وسؤدداهم مألوا البطحاء جم

  إذا استبق اخلريات يف سالف العصر

  وهم حضروا والناس باد فريقهم
  وليس هبا إال شيوخ بين عمرو

  بنوها ديارا مجة وطووا هبا
  بئرا تسح املاء من ثبح حبر

  لكي يشرب احلجاج منها وغريهم
  إذا ابتدروها صبح تابعة النحر

  ثالثة أيام تظل ركاهبم
  حمبسة بني األخاشب واحلجر

  دما غنينا قبل ذلك حقبةوق
  وال نستقي إال خبم أو احلفر
  هم يغفرون الذنب ينقم دونه

  ويعفون عن قول السفاهة واهلجر
  أخارج إما أهلكن فال تزل

  هلم شاكرا حىت تغيب يف القرب
  وال تنس ما أسدى ابن لبىن فإنه

  قد أسدي يدا حمقوقة منك بالشكر



  وأنت ابن لبىن من قصي إذا انتموا
  تهى قصد الفؤاد من الصدرحبيث ان

  وأمك سر من خزاعة جوهر
  إذا حصل أألنساب يوما ذوو اخلرب

  إىل سبأ األبطال تنمي وتنتمي
  وأكرم هبا منسوبة يف ذري الدهر

  ابن لبين هذا أبو هلب عبد العزي بن عبد املطلب وهو أبو عتبة الذي ذكره قبل يف هذا الشعر
  بنت هاجر ولذلك قال وأمك سر من خزاعةوكانت أمه امرأة من خزاعة امسها لبىن 

  ومناها إىل سبأ األبطال بناء على ما قدمناه من انتماء خزاعة إىل عمرو بن عامر من غسان وانتفائهم من املضرية
واليد اليت ذكر هذا الشاعر أهنا ترتبت عليه أليب هلب وذكر ابن إسحاق أنه كان أخذ بغرم أربعة ألف درهم مبكة 

  به أبو هلب فافتكهفوقف هبا فمر 
  ونسب الزبري هذا الشعر حلذافة بن غامن ودليله قوله فيه أخارج إما أهلكن البيت

فإن خارجه هو ابن حذافة وحذيفة الذي نسب ابن إسحاق إليه الشعر هو أخو حذافة وال يعرف له ابن يسمى 
صلى اهللا عليه {يه رسول اهللا خارجة وامنا هو والد أيب جهم بن حذيفة واسم أيب جهم عبيدوهو الذي بعث إل

  باخلميصة ذات األعالم اليت أهلته عن صالته وأمر أن يؤيت بأنبجانية} وسلم
وملا هلك عبد املطلب ويل زمزم والسقاية عليها ابنه العباس وهو يومئذ من أحدث إخوته سنا فلم تزل إليه حىت قام 

صلى اهللا {على ما مضى من واليته وكان رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{اإلسالم وهي بيده فأقرها رسول اهللا 
  جيله إجالل الولد الوالد} عليه وسلم

أن جيل إال والدا أوعما فضيلة خص اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{يقول كريب موىل ابن عباس وما ينبغي لرسول اهللا 
  هبا العباس دون من سواه

  إن عم الرجل صنو أبيهاحفظوين يف عمي عباس ف} صلى اهللا عليه وسلم{وقال 
  فقال هذا العباس أجود قريش كفا وأوصلها} صلى اهللا عليه وسلم{وطلع يوما على رسول اهللا 

  ومل يزل العباس سيدا يف اجلاهلية واإلسالم مينع اجلار ويبذل املال ويعطي يف النوائب
جلائعهم ومقطرة جلاهلهم واملقطرة قال الزبري وكان يقال كان للعباس بن عبد املطلب ثوب لعارى بين هاشم وجفنة 

  خشبة ذات سلسلة حيبس فيها الناس
  ويف ذلك يقول إبراهيم بن علي بن هرمة

  وكانت لعباس ثالث نعدها
  إذا ما جناب احلي أصبح أشهبا
  فسلسلة تنهي الظلوم وجفنة
  تناخ فيكسوها السنام املرغبا
  وحلمة عصب ما تزال معدة
  لعار ضريك ثوبه قد هتدبا

بن شهاب لقد جاء اهللا باإلسالم وإن جفنة العباس لتدور على فقراء بين هاشم وإن قيده وسوطه ملعد وقال ا



  لسفهائهم
  قال فكان ابن عمر يقول هذا واهللا الشرف يطعم اجلائع ويؤدب السفيه

مع  وكان أبو بكر وعمر يف واليتهما ال يلقي العباس واحد منهما وهو راكب إال نزل عن دابته وقادها ومشى
  العباس حىت يبلغ منزله أو جملسه فيفارقه

  بعد مهلك جده عبد املطلب مع عمه أيب طالب} صلى اهللا عليه وسلم{وبقي رسول اهللا 
  وكان عبد املطلب يوصيه به فيما يزعمون

ي وأبا طالب أخوان ألب وأم فكان أبو طالب هو الذي يل} صلى اهللا عليه وسلم{وذلك أن عبد اهللا أبا رسول اهللا 
  بعد جده فكان إليه ومعه} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

وذكر الواقدي أن أبا طالب كان مقال من املال وكانت له قطعة من اإلبل تكون بعرنة فيبدو إليها فيكون فيها ويؤيت 
  بلبنها إذا كان حاضرا مبكة

  شبعوا} صلى اهللا عليه وسلم{ول اهللا فكان عيال أيب طالب إذا أكلوا مجيعا وفرادى مل يشبعوا وإذا أكل معهم رس
  فكان أبو طالب إذا أراد أن يعشيهم أو يغديهم يقول كما أنتم حىت يأيت ابين

صلى {فيأكل معهم فيفضلون من طعامهم وإن كان لبنا شرب رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فيأيت رسول اهللا 
منه فريوون من عند آخرهم من القعب الواحد وإن كان أوهلم مث يناول العيال القعب فيشربون } اهللا عليه وسلم

  أحدهم ليشرب قعبا
  فيقول أبو طالب إنك ملبارك

  دهينا كحيال} صلى اهللا عليه وسلم{وكان الصبيان يصبحون شعثا رمضا ويصبح رسول اهللا 
وكان يغدوا شكا جوعا قط وال عطشا } صلى اهللا عليه وسلم{وقالت أم أمين وكانت حتضنه ما رأيت رسول اهللا 

  إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربة فرمبا عرضنا عليه الغذاء فيقول ال أريده أنا شبعان
صلى اهللا {قال ابن إسحاق مث إن أبا طالب خرج يف ركب تاجرا إىل الشام فلما هتيأ للرحيل صب به رسول اهللا 

  ال يفارقين وال أفارقه أبدا أو كما قالفيما يزعمون فرق له أبو طالب وقال واهللا ألخرجن به معي و} عليه وسلم
فخرج به معه فلما نزل الركب بصري من أرض الشام وهبا راهب يقال له حبريي يف صومعة له وكان إليه علم أهل 

النصرانية ومل يزل يف تلك الصومعة منذ قط راهب إليه يصري علمهم عن كتاب فيها فيما يزعمون يتوارثونه كابر 
  عن كابر
ذلك العام ببحريي وكانوا كثريا ما ميرون به قبل ذلك فال يكلمهم وال يعرض هلم حىت كان ذلك العام  فلما نزلوا

فلما نزلوا به قريبا من صومعته صنع هلم طعاما كثريا وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو يف صومعته يزعمون 
ة تظله من بني القوم مث أقبلوا فنزلوا يف ظل يف الركب حني أقبلوا وغمام} صلى اهللا عليه وسلم{أنه رأى رسول اهللا 

صلى اهللا عليه {شجرة قريبا منه فنظر إىل الغمامة حىت أظلت الشجرة وهتصرت أغصان الشجرة على رسول اهللا 
حىت استظل حتتها فلما رأى ذلك حبريى نزل من صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصنع مث أرسل إليهم فقال } وسلم

  عاما يا معشر قريش وأحب أن حتضروا كلكم صغريكم وكبريكم وعبدكم وحركمإين قد صنعت لكم ط
  فقال له رجل منهم واهللا يا حبريي إن لك اليوم لشأنا ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا منر بك كثريا فما شأنك اليوم

لوا منه قال له حبريي صدقت قد كان ما تقول ولكنكم ضيف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتأك
  كلكم



من بني القوم حلداثة سنه يف رحال القوم فلما نظر حبريي يف } صلى اهللا عليه وسلم{فاجتمعوا إليه وختلف رسول اهللا 
  القوم مل ير الصفة اليت يعرف وجيد عنده فقال يا معشر قريش ال يتخلفن أحد منكم عن طعامي

غالم وهو أحدث القوم سنا فتخلف يف رحاهلم فقال ال  قالوا يا حبريي ما ختلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إال
تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم فقال رجل من قريش والالت والعزى إن كان للؤما بنا أن يتخلف ابن 

  عبد اهللا بن عبد املطلب عن طعام من بيننا مث قام إليه فاحتضنه وأجلسه مع القوم
  ا وينظر إىل أشياء من جسده قد كان جيدها عنده من صفتهفلما رآه حبريي جعل يلحظه حلظا شديد

حىت إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه حبريي فقال يا غالم أسألك حبق الالت والعزى إال ما أخربتين عما 
قال ال } صلى اهللا عليه وسلم{أسألك عنه وإمنا قال له حبريي ذلك ألنه مسع قومه حيلفون هبما فزعموا أن رسول اهللا 

تسألين بالالت والعزى شيئا فواهللا ما أبغضت شيئا قط بغضهما فقال له حبريي فباهللا إال ما أخربتين عما أسألك عنه 
  قال له سلين عما بدا لك

فيوافق ذلك ما } صلى اهللا عليه وسلم{فجعل يسأله عن أشياء من حاله يف نومه وهيئته وأموره وخيربه رسول اهللا 
  ته وأموره وخيربه مث نظر إىل ظهره فرأى خامت النبوة بني كتفيه على موضعه من صفته اليت عندهعند حبريي من صف

فلما فرغ أقبل على عمه أيب طالب فقال ما هذا الغالم منك قال ابين قال ماهو بابنك وما ينبغي هلذا الغالم أن 
  به يكون أبوه حيا قال فإنه ابن أخي قال فما فعل أبوه قال مات وأمه حبلى

قال صدقت فارجع بابن أخيك إىل بلده واحذر عليه يهود فواهللا لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا فإنه 
  كائن البن أخيك هذا شأن عظيم فأسرع به إىل بالده

  فخرج به عمه أبو طالب سريعا حىت أقدمه مكة حني فرغ من جتارته بالشام
مثل ما رأى حبريي يف ذلك } صلى اهللا عليه وسلم{رأوا من رسول اهللا فزعموا أن نفرا من أهل الكتاب قد كانوا 

  السفر الذي كان فيه مع عمه أيب طالب فأرادوه فردهم

عنه حبريي وذكرهم اهللا و ما جيدون يف الكتاب من ذكره وصفاته وأهنم إن أمجعوا إىل ما أرادوا مل خيلصوا إليه حىت 
  ه وانصرفوا عنهعرفوا ما قال هلم وصدقوه مبا قال فتركو

  يكلؤه وحيفظه وحيوطه من أقذار اجلاهلية ملا يريد به من كرامته ورسالته} صلى اهللا عليه وسلم{فشب رسول اهللا 
حىت بلغ أن رجال أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم 

  اليت تدنس الرجال تنزها وتكرما حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش واألخالق
  حىت ما امسه يف قومه إال األمني ملا مجع اهللا فيه من األمور الصاحلة

حيدث عما كان اهللا حيفظه به يف صغره وأمر جاهليته أنه قال لقد رأيتين يف غلمان } صلى اهللا عليه وسلم{وكان 
إزاره وجعله على رقبته حيمل عليها احلجارة  قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان كلنا قد تعرى وأخذ

  فإين ألقبل معهم كذلك وأدبر إذ لكمين الكم ما أراه لكمة وجيعة مث قال شد عليك إزارك
  قال فأخذته فشددته علي مث جعلت أمحل احلجارة على رقبيت وإزاري علي من بني أصحايب

  سوء من أمر اجلاهلية إال مرتنيأنه قال ما مهمت ب} صلى اهللا عليه وسلم{وذكر البخاري عنه 
وروى غريه أن إحدى املرتني كان يف غنم يرعاها هو وغالم من قريش فقال لصاحبه اكفين أمر الغنم حىت آيت مكة 
  وكان هبا عرس فيها هلو فلما دنا من الدار ليحضر ذلك ألقي عليه النوم فنام حىت ضربته الشمس عصمة من اهللا له

  ىل سواءواملرة األخرى مثل األو



وذكر الواقدي عن أم أمين قالت كانت بوانة صنما حتضره قريش وتعظمه وتنسك له وحتلق عنده وتعكف عليه يوما 
أن حيضر ذلك } صلى اهللا عليه وسلم{إىل الليل يف كل سنة فكان أبو طالب حيضره مع قومه ويكلم رسول اهللا 

  العيد معهم فيأىب ذلك

ورأيت عماته غضنب يومئذ أشد الغضب وجعلن يقلن إنا لنخاف عليك مما  قالت حىت رأيت أبا طالب غضب عليه
تصنع من اجتناب آهلتنا ويقلن ما تريد يا حممد أن حتضر لقومك عيدا وال تكثر هلم مجعا فلم يزالوا به حىت ذهب 

ما كان اهللا عز  فغاب عنهم ما شاء اهللا مث رجع مرعوبا فزعا فقلن له ما دهاك قال إين أخشى أن يكون يب ملم فقلن
وجل ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال اخلري ما فيك فما الذي رأيت قال إين كلما دنوت من صنم منها متثل يل 

  رجل أبيض طويل يصيح يب وراءك يا حممد ال متسه
  وعلى آله} صلى اهللا عليه وسلم{قالت فما عاد إىل عيد هلم حىت نيبء 

مخسا وعشرين سنة تزوج خدجية بنت خويلد فيما ذكره غري واحد من } وسلمصلى اهللا عليه {وما بلغ رسول اهللا 
  أهل العلم

وذكر الواقدي بإسناد له إىل نفيسة بنت منية أخت يعلى بن منية وقد رويناه أيضا من طريق أيب علي ابن السكن 
مها ينمى إىل نفيسه وحديث أحدمها داخل يف حديث اآلخر مع تقارب اللفظ ورمبا زاد أحدمها الشيء اليسري وكال

مخسا وعشرين سنة وليس له مبكة اسم إال األمني ملا تكاملت فيه من } صلى اهللا عليه وسلم{قالت ملا بلغ رسول اهللا 
خصال اخلري قال أبو طالب يا بن أخي أنا رجل ال مال يل وقد اشتد الزمان علينا وأحلت علينا سنون منكرة 

قومك قد حضر خروجها إىل الشام وخدجية بنت خويلد تبعث رجاال من  وليست لنا مادة وال جتارة وهذه عري
  قومك يف عرياهتا فيتجرون هلا يف ماهلا ويصيبون منافع

فلو جئتها فعرضت نفسك عليها ألسرعت إليك وفضلتك على غريك ملا يبلغها عنك من طهارتك وإن كنت ألكره 
  ك بداأن تأيت الشام وأخاف عليك من يهود ولكن ال جتد من ذل

وكانت خدحية امرأة تاجرة ذات شرف ومال كثري وجتارة تبعث هبا إىل الشام فتكون عريها كعامة عري قريش 
  وكانت تستأجر الرجال وتدفع اليهم املال مضاربة

  وكانت قريش قوما جتارا ومن مل يكن تاجرا من قريش فليس عندهم بشيء
  إيل يف ذلك فلعلها ترسل} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

فقال أبو طالب إين أخاف أن تويل غريك فتطلب أمرا مدبرا فافترقا وبلغ خدجية ما كان من حماورة عمه له وقبل 
  ذلك ما قد بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرمي أخالقه فقالت ما علمت أنه يريد هذا

ديثك وعظم أمانتك وكرم أخالقك وأنا مث أرسلت إليه فقالت إنه دعاين إىل البعث إليك ما بلغين من صدق ح
  أعطيك ضعف ما أعطي رجال من قومك

  ولقى أبا طالب فذكر له ذلك فقال إن هذا لرزق ساقه اهللا إليك} صلى اهللا عليه وسلم{ففعل رسول اهللا 
 فخرج مع غالمها ميسرة حىت قدم الشام وجعل عمومته يوصون به أهل العري حىت قدم الشام فنزال يف سوق بصرى

يف ظل شجرة قريبا من صومعة راهب يقال له نسطورا فاطلع الراهب إىل ميسرة وكان يعرفه فقال يا ميسرة من 
هذا الذي نزل حتت هذه الشجرة فقال ميسرة رجل من قريش من أهل احلرم فقال له الراهب ما نزل حتت هذه 

  الشجرة إال نيب مث قال له يف عينيه محرة قال ميسرة نعم ال تفارقه



  قال الراهب هو هو وهو آخر األنبياء ويا ليت أين أدركه حني يؤمر باخلروج فوعى ذلك ميسرةف
سوق بصرى فباع سلعته اليت خرج هبا واشترى فكان بينه وبني رجل } صلى اهللا عليه وسلم{مث حضر رسول اهللا 

ما حلفت هبما قط } وسلمصلى اهللا عليه {اختالف يف سلعة فقال الرجل احلف بالالت والعزى فقال رسول اهللا 
  فقال الرجل القول قولك

  مث قال مليسرة وخال به يا ميسرة هذا نيب والذي نفسي بيده إنه هلو جتده أحبارنا منعوتا يف كتبهم
  فوعى ذلك ميسرة

  مث انصرف أهل العري مجيعا
كان يظالنه من الشمس إذا كانت اهلاجرة واشتد احلر يرى مل} صلى اهللا عليه وسلم{وكان ميسرة يرى رسول اهللا 

  وهو على بعريه
  احملبة من ميسرة} صلى اهللا عليه وسلم{قال وكان اهللا عز وجل قد ألقى على رسول اهللا 

حىت دخل } صلى اهللا عليه وسلم{فكان كأنه عبد لرسول اهللا فلما فلما رجعوا وكانوا مبر الظهران تقدم رسول اهللا 
} صلى اهللا عليه وسلم{معها نساء فيهن نفيسة بنت منية فرأت رسول اهللا  مكة يف ساعة الظهرية وخدجية يف علية هلا

  حني دخل وهو راكب على بعريه وملكان يظالن عليه فأرته نساءها فعجنب لذلك

فخربها مبا رحبوا فسرت بذلك فلما دخل عليها ميسرة أخربته مبا } صلى اهللا عليه وسلم{ودخل عليها رسول اهللا 
قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام وأخربها بقول الراهب نسطورا وقول اآلخر الذي خالفه رأت فقال هلا ميسرة 

  يف البيع
  بتجارهتا فرحبت ضعف ما كانت تربح وأضعفت له ما مست له} صلى اهللا عليه وسلم{قالوا وقدم رسول اهللا 

الكرامة واخلري وهي يومئذ أوسط  فلما استقر عندها هذا وكانت امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد اهللا هبا من
نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن ماال وكل قومها كان حريصا على نكاحها لو يقدر عليه عرضت عليه 

  نفسها
فقالت له فيما يزعمون يا بن عم إين قد رغبت فيك لقرابتك وصيتك يف قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق 

  حديثك
عمامه فخرج معه عمه محزة بن عبد املطلب يرمحه اهللا حىت دخل على خويلد بن فلما قالت له ذلك ذكر ذلك أل

  أسد فخطبها إليه فتزوجها
  هكذا ذكر ابن إسحاق وذكر الواقدي وغريه من حديث نفيسة أن خدجية أرسلت إليه دسيسا فدعته إىل تزوجها

صلى {فحضر ودخل رسول اهللا  أرسلت إىل عمها عمرو بن أسد} صلى اهللا عليه وسلم{فلما أجاب رسول اهللا 
  يف عمومته فزوجه أحدهم} اهللا عليه وسلم

  وقال عمرو هذا الفحل ال يقدع أنفه
  عشرين بكرة} صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن هشام وأصدقها رسول اهللا 

  وكانت أول إمرأة تزوجها ومل يتزوج عليها غريها حىت ماتت
ولده كلهم إال إبراهيم القاسم وبه كان يكىن } اهللا عليه وسلمصلى {قال ابن إسحاق فولدت خدجية لرسول اهللا 

  والطاهر والطيب وزينب ورقية وأم
  كلثوم وفاطمة



  فأما القاسم والطاهر والطيب فهلكوا يف اجلاهلية
  وأما بناته فكلهن أدركن اإلسالم فأسلمن وهاجرن معه

  هذا قول ابن إسحاق يف ذكور البنني أهنم هلكوا يف اجلاهلية
ل الزبري بن بكار وهو من أئمة هذا الشأن ولدت له القاسم وعبد اهللا وهو الطاهر والطيب ولد بعد النبوة ومات وقا

  صغريا
  ويف مسند الفريايب ما يدل على أنه مات قبل أن يتم رضاعه وبعد النبوة

ه فقالت يا رسول بعد موت القاسم وهي تبكي علي} صلى اهللا عليه وسلم{وذلك أن خدجية دخل عليها رسول اهللا 
اهللا لو كان عاش حىت تكمل رضاعته هلون علي فقال إن له مرضعا يف اجلنة تستكمل رضاعته فقالت لو أعلم ذلك 

  هلون علي فقال إن شئت أمسعتك صوته يف اجلنة فقالت بل أصدق اهللا ورسوله
أهداها إليه املقوقس من حفن من  اليت} صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن هشام وأما إبراهيم فأمه مارية سرية النيب 

يف قوله } صلى اهللا عليه وسلم{كورة أنصناء وهي قبطية من قبط مصر وهذا هو الصهر الذي ذكره هلم رسول اهللا 
  اهللا اهللا يف أهل الذمة أهل املدرة السوداء السحم اجلعاد فإن هلم نسبا وصهرا

تسرر } صلى اهللا عليه وسلم{منهم وصهرهم أن رسول اهللا  قال موىل غفرة نسبهم أن أم إمساعيل النيب عليه السالم
  فيهم

قال إذا إفتتحتم معر فاستوصوا بأهلها خريا فإن هلم ذمة } صلى اهللا عليه وسلم{ويف حديث آخر أن رسول اهللا 
  ورمحا

  قال ابن إسحاق وكانت خدجية بنت خويلد قد ذكرت لورقة بن نوفل بن
كان نصرانيا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس ما ذكر هلا غالمها ميسرة أسد بن عبد العزى وكان ابن عمها و

  من قول الراهب وما كان يرى منه إذ كان امللكان يظالنه
فقال ورقة لئن كان هذا حقا يا خدجية إن حممدا لنيب هذه األمة قد عرفت أنه كائن هلذه األمة نيب ينتظر هذا زمانه 

  أو كما قال
  األمر و يقول حىت مىت وقال يف ذلك فجعل ورقة يستبطى ء

  جلجت وكنت يف الذكرى جلوجا
  هلم طاملا بعث النشيجا

  ووصف من خدجية بعد وصف
  فقد طال انتظاري يا خدجيا
  ببطن املكتني على رجائي

  حديثك أن أرى منه خروجا
  مبا خربتنا من قول قس

  من الرهبان أكره أن يعوجا
  بأن حممدا سيسود يوما

  له حجيجاوخيصم من يكون 
  ويظهر يف البالد ضياء نور



  يقيم به الربية أن متوجا
  فيلقي من حياربه خسارا
  ويلقي من يسامله فلوجا
  فيا لييت إذا ما كان ذاكم

  شهدت فكنت أوهلم ولوجا
  ولوجا يف الذي كرهت قريش

  ولو عجت مبكتها عجيجا
  أرجي بالذي كرهوا مجيعا

  إىل ذي العرش إن سفلوا عروجا
  فاهة غري كفروهل أمر الس

  مبن خيتار من مسك الربوجا
  فإن يبقوا وأبق تكن أمور

  يضج الكافرون هلا ضجيجا
  وإن أهلك فكل فىت سيلقى
  من األقدار متلفة حروجا

  الوافر وقال ورقة بن نوفل أيضا يف ذلك وهو مما رواه يونس بن بكري عن ابن إسحاق
  أتبكر أم أنت العشية رائح

  ن قادحويف الصدر من إضمارك احلز
  لفرقة قوم ال أحب فراقهم

  كأنك عنهم بعد يومني نازح
  وأخبار صدق خربت عن حممد

  )خيربها عنه إذا غاب ناصح 
  فتاك الذي وجهت يا خري حرة بغدو وبالنجدين حيث الصحاصح

  إىل سوق بصرى يف الركاب اليت غدت وهن من األمحال قعص دواحل
  فاتحفخربنا عن كل حرب بعلمه وللحق أبواب هلن م

  بأن ابن عبد اهللا أمحد مرسل إىل كل من ضمت عليه األباطح
  وظين به أن سوف يبعث صادقا كما أرسل العبدان هود وصاحل
  وموسى وإبراهيم حىت يرى له هباء ومنشور من الذكر واضح

  ويتبعه حيا لؤي بن غالب شباهبم واألشيبون اجلحاجح
  لود فارحفإن أبق حىت يدرك الناس دهره فإين به مستبشر ا

  وإال فإين يا خدجية فاعلمي عن أرضك يف األرض العريضة سائح
  الطويل



  ذكر بنيان قريش الكعبة مع ذكر ما أحدثوه يف املناسك

  مخسا وثالثني سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة} صلى اهللا عليه وسلم{وملا بلغ رسول اهللا 
ان أتى من فوق الردم الذي صنعوا فأخربه فخافوا أن قال موسى بن عقبة وإمنا محل قريشا على ذلك أن السيل ك
  يدخلها املاء وكان رجل يقال له مليح سرق طيب الكعبة

فأرادوا أن يشدوا بنياهنا وأن يرفعوا باهبا حىت اليدخلها إال من شاءوا وأعدوا لذلك نفقة وعماال مث عمدوا إليها 
  ليهدموها على شفق وحذر من أن مينعهم اهللا الذي أرادوا

قال ابن إسحاق وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها وإمنا كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها 
  وتسقيفها وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة وإمنا كان يكون يف بئر يف جوف الكعبة

  قريش يده قال وكان الذي وجد عنده الكنز دويك موىل لبين مليح بن عمرو من خزاعة قال إبن هشام فقطعت
  وتزعم قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك

قال وكان البحر قد رمى بسفينة إىل جدة لرجل من جتار الروم فتحطمت فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها وكان 
  مبكة رجل قبطي جنار فتهيأ هلم يف أنفسهم بعض ما يصلحها

هلا فتتشرف على جدار الكعبة وكانت مما يهابون  وكانت حية خترج من بئر الكعبة اليت كان يطرح فيها ما يهدى
وذلك أنه كان ال ما يدخلها أحد إال احزألت وكشت وفتحت فاها فكانوا يهابوهنا فبينا هي يوما تتشرف على 

  جدار الكعبة كما كانت تصنع بعث اهللا إليها طائرا فاختطفها فذهب هبا
  عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا اهللا احلية فقالت قريش إنا لنرجو أن يكون اهللا قد رضي ما أردنا

فلما أمجعوا أمرهم يف هدمها وبنياهنا قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم فتناول من الكعبة حجرا 
فوثب من يده حىت رجع إىل موضعه فقال يا معشر قريش ال تدخلوا يف بنياهنا من كسبكم إال طيبا ال تدخلوا فيها 

  عر بغي وال بيع ربا وال مظلمة أحد من الناسم
  والناس ينحلون هذا الكالم الوليد بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم

مث إن قريشا جتزأت الكعبة فكان شق الباب لبين عبد مناف وزهرة وكان ما بني الركن األسود والركن اليماين لبين 
ظهر الكعبة لبين مجح وبين سهم وكان شق احلجر لبين عبد الدار بن خمزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم وكان 

  قصي ولبين أسد بن عبد العزى بن قصي ولبين عدي بن كعب رهو احلطيم
مث إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه فقال الوليد بن املغرية أنا أبدؤكم يف هدمها فأخذ املعول مث قام عليها وهو 

  نزغ اللهم إنا ال نريد إال اخلري يقول اللهم مل ترع ويقال مل
مث هدم من ناحية الركنني فتربص الناس تلك الليلة وقالوا ننظر فإن أصيب مل هندم منها شيئا ورددناها كما كانت 

  وإن مل يصبه شيء هدمنا فقد رضي اهللا ما صنعنا
  فأصبح الوليد من ليلته غاديا إىل عمله فهدم وهدم الناس معه حىت إذا

  م هبم إىل األساس أساس إبراهيم أفضوا إىل حجارة خضر كاألسنة آخذ بعضها بعضاانتهى اهلد

وقال ابن إسحاق فحدثين بعض من يروي احلديث أن رجال من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بني حجرين منها 
  ليقلع هبا أحدمها فلما حترك احلجر تنقضت مكة بأسرها فانتهوا عن ذلك األساس



ريشا وجدوا يف الركن كتابا بالسريانية فلم يدروا ما هو حىت قرأه هلم رجل من يهود فإذا هو أنا قال وحدثت أن ق
اهللا ذو بكة خلقتها يوم خلقت السموات واألرض وصورت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أمالك حنفاء ال تزول 

  حىت يزول أخشباها مبارك ألهلها يف املاء واللنب
  ام كتابا فيه مكة بيت اهللا احلرام يأتيها رزقها من ثالثة سبل ال حيلها أول من أهلهاوحدثت أهنم وجدوا يف املق

بأربعني سنة إن كان } صلى اهللا عليه وسلم{وزعم ليث بن أيب سليم أهنم وجدوا حجرا يف الكعبة قبل مبعث النيب 
لون السيئات وجتزون ما يذكر حقا مكتوبا فيه من يزرع خريا حيصد غبطة ومن يزرع شرا حيصد ندامة تعم

  احلسنات أجل كما ال جيتىن من الشوك العنب
قال ابن إسحاق مث إن القبائل من قريش مجعت احلجارة لبنياهنا كل قبيلة جتمع على حدة مث بنوها حىت بلغ البنيان 

دو للقتال موضع الركن فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إىل موضعه دون األخرى حىت جتاوزوا وحتالفوا وأع
فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما مث تعاقدوا هم وبنوا عدي على املوت وأدخلوا أيديهم يف ذلك الدم يف تلك 

  اجلفنة فسموا لعقة الدم
فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو مخسا مث إهنم اجتمعوا يف املسجد فتشاوروا وتناصفوا فزعم بعض أهل الرواية 

غرية بن عبد اهللا ابن عمر بن خمزوم وكان عامئذ أسن قريش كلها قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم أن أبا أمية بن امل
  فيما ختتلفون فيه أول من يدخل من باب هذا املسجد يقضي بينكم ففعلوا

  فلما رأوه قالوا هذا األمني رضينا هذا حممد} صلى اهللا عليه وسلم{فكان أول داخل رسول اهللا 

هلم إيل ثوبا فأيت به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده مث } صلى اهللا عليه وسلم{هم وأخربوه اخلرب قال فلما انتهى إلي
صلى اهللا {قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب مث ارفعوه مجيعا ففعلوا حىت إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده 

  مث بين عليه} عليه وسلم
  مثاين عشرة ذراعا كانت تكسي القباطي مث كسيت الربود} عليه وسلمصلى اهللا {وكانت الكعبة على عهد النيب 

  وأول من كساها الديباج احلجاج بن يوسف هذا قول ابن إسحاق
  وقال الزبري أول من كساها الديباج عبد اهللا بن الزبري

العباس يومئذ وذكر مجاعة سوامها منهم الدار قطين أن نتلة بنت جناب أم العباس بن عبد املطلب كانت قد أضلت 
  وهو صغري فنذرت إن هي وجدته أن تكسو الكعبة الديباج ففعلت ذلك حني وجدته

وذكر الزبري أن الذي أضلته نتلة بنت جناب إمنا هو ابنها ضرار بن عبد املطلب شقيق العباس ونذرت أن تكسو 
  البيت إن وجدته فكسته حني وجدته ثيابا بيضا فاهللا تعاىل أعلم

  كانت قريش ال أدري أقبل الفيل أم بعده ابتدعت أمر احلمس رأيا رأوه وأداروهقال ابن إسحاق و
فقالوا حنن بنو إبراهيم وأهل احلرمة ووالة البيت وقاطن مكة وساكنها فليس ألحد من العرب مثل حقنا وال مثل 

فإنكم إن فعلتم ذلك منزلتنا وال تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا فال تعظمون شيئا من احلل كما تعظمون احلرم 
  استخفت العرب حبرمتكم وقالوا قد عظموا من احلل مثل ما عظموا من احلرم

فتركوا الوقوف على عرفة واإلفاضة منها وهم يعرفون ويقرون أهنا من املشاعر واحلج ودين إبراهيم ويرون لسائر 
يس ينبغي لنا أن خنرج من احلرمة وال نعظم العرب أن يقفوا عليها وان يفيضوا منها إال أهنم قالوا حنن أهل احلرم ول

  غريها كما نعظمها حنن احلمس واحلمس أهل احلرم
مث جعلوا ملن ولدوا من العرب من ساكن احلل واحلرم مثل الذي هلم بوالدهتم إياهم حيل هلم ما حيل هلم وحيرم عليهم 



  ما حيرم عليهم
  وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم يف ذلك

يف ذلك أمورا مل تكن هلم حىت قالوا ال ينبغي للحمس أن يأتقطوا األقط وال يسألوا السمن وهم حرم وال مث ابتدعوا 
  يدخلوا بيتا من شعر وال يستظلوا إن استظلوا إال يف بيوت األدم ما كانوا حرما

حلرم إذا جاءوا حجاجا مث رفعوا يف ذلك فقالوا ال ينبغي ألهل احلل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من احلل إىل ا
أو عمارا وال يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إال يف ثياب احلمس فإن مل جيدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة 

فإن تكرم منهم متكرم من رجل أو امرأة ومل جيد ثياب أمحس فطاف يف ثيابه اليت جاء هبا من احلل ألقاها إذا فرغ من 
  ومل طوافه مث مل ينتفع هبا

  ميسها هو وال أحد غريه أبدا فكانت العرب تسمي تلك الثياب اللقي
فحملوا على ذلك العرب فدانت به فوقفوا على عرفات وأفاضوا منها وطافوا بالبيت عراة أما الرجال فيطوفون 

  عراة وأما النساء فتضع إحداهن ثياهبا كلها إال ثوبا مفرجا عليها مث تطوف فيه
فأنزل اهللا عليه حني أحكم له دينه وشرع له سنن } صلى اهللا عليه وسلم{ث اهللا رسوله حممدا فكانوا كذلك حىت بع

يعين قريشا والناس والعرب فرفعهم يف سنة احلج إىل  ١٩٩حجة مث أفيضوا من حيث أفاض الناس اآلية البقرة 
  عرفات والوقوف عليها واإلفاضة منها

ن طعامهم ولبوسهم عند البيت حني طافوا عند البيت عراة وحرموا ما وأنزل عليهم فيما كانوا حرموا على الناس م
جاءوا به من احلل من الطعام يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال حيب 

  ) ٣٧٤التوبة ( املسرفني قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق اآلية كلها 
  هللا أمر احلمس وما كانت قريش ابتدعت منه عن الناس باإلسالم حيث بعث اهللا به رسولهفوضع ا

باملوافق قومه على تغيري مشاعر احلج والعدول عن مواقف الناس قال } صلى اهللا عليه وسلم{ومل يكن رسول اهللا 
وإنه لواقف على بعريه قبل أن ينزل عليه الوحي } صلى اهللا عليه وسلم{جبري بن مطعم لقد رأيت رسول اهللا 

  بعرفات مع الناس من بني قومه حىت يدفع معهم توفيقا من اهللا له

 ٣١األعراف ( وقد تقدم ما أحدثوه يف النسيء وما أبطل اهللا من حكمه بقوله سبحانه إمنا النسيء زيادة يف الكفر 
- ٣٢ (  

  فأغين ذلك عن إعادته
  ذكر ما حفظ عن األخبار والرهبان

قبل مبعثه سوى ما تقدم من ذلك مع ذكر شيء مما مسع من } صلى اهللا عليه وسلم{ر رسول اهللا والكهان من أم
  ذلك عند األصنام أو هتفت به اهلواتف

قال ابن إسحاق وكانت األحبار من يهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب قد حتدثوا بأمر رسول اهللا 
  ب من زمانهقبل مبعثه ملا تقار} صلى اهللا عليه وسلم{

أما األحبار من اليهود والرهبان من النصارى فعما وجدوا يف كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد 
  أنبيائهم إليهم فيه

وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطني فيما تسترق من السمع إذ كانت ال حتجب عن ذلك وكان الكاهن 



أموره ال تلقي العرب لذلك فيه باال حىت بعثه اهللا ووقعت تلك األمور اليت والكاهنة ال يزال يقع منهما ذكر بعض 
  كانوا يذكرون فعرفوها

وحضر مبعثه حجبت الشياطني عن السمع وحيل بينها وبني } صلى اهللا عليه وسلم{فلما تقارب أمر رسول اهللا 
  ألمر حدث من أمر اهللا يف العباداملقاعد اليت كانت تقعد فيها الستراقه فرموا بالنجوم فعرفت اجلن أن ذلك 

حني بعثه يقص عليه خربهم إذ حجبوا قل أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن } صلى اهللا عليه وسلم{يقول اهللا لنبيه 
  فقالوا إنا مسعنا قرآنا عجبا

ن يقول سفيهنا يهدي إىل الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعاىل جد ربنا ما اختذ صاحبه وال ولدا وأنه كا
على اهللا شططا وأنا ظننا أن لن تقول اإلنس واجلن على اهللا كذبا وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من 
اجلن فزادوهم رهقا وأهنم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث اهللا أحدا وأنا ملسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا 

ن يستمع اآلن جيد له شهابا رصدا وأنا ال ندري أشر أريد مبن يف األرض وشبها وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فم
  ) ١٠ - ١اجلن ) ( أم أراد هبم رهبم رشدا 

فلما مسعت اجلن القرآن عرفت أهنا منعت من السمع قبل ذلك لئال يشكل الوحي بشيء من خرب السماء فيلتبس 
شبهة فآمنوا به وصدقوا مث ولوا إىل قومهم منذرين على أهل األرض ما جاءهم من اهللا فيه لوقوع احلجة وقطع ال

األحقاف ( قالوا يا قومنا إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا ملا بني يديه يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم 
٣٠ - ٢٩ (  

ريهم وقول اجلن وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن اآلية هو أن الرجل من العرب من قريش وغ
  كان إذا سافر فنزل بطن واد من األرض ليبيت فيه قال إين أعوذ بعزيز هذا الوادي من اجلن الليلة من شر ما فيه
وذكر أن أول العرب فزع للرمي بالنجوم حني رمي هبا ثقيف وأهنم جاءوا إىل رجل منهم يقال له عمرو بن أمية 

له يا عمرو أمل تر ما حدث يف السماء من القذف هبذه أحد بين عالج وكان أدهى العرب وأنكرها رأيا فقالوا 
  النجوم

قال بلى فانظروا فإن كانت معامل النجوم اليت يهتدي هبا يف الرب والبحر وتعرف هبا األنواء من الصيف والشتاء ملا 
  يصلح الناس يف معايشهم هي اليت يرمى هبا فهو واهللا طي الدنيا وهالك هذا اخللق الذي فيها

  جنوما غريها وهي ثابتة على حاهلا فهذا ألمر أراد اهللا به هذا اخللق فما هو وإن كانت
  لنفر من األنصار ما كنتم تقولون يف هذا النجم الذي يرمى به} صلى اهللا عليه وسلم{وقد قال رسول اهللا 

  قالوا يا نيب اهللا كنا نقول حني رأيناها يرمى هبا مات ملك ملك ملك ولد مولود مات مولود

ليس ذلك كذلك ولكن اهللا تبارك وتعاىل كان إذا قضى يف خلقه أمرا مسعه } صلى اهللا عليه وسلم{ل رسول اهللا فقا
محلة العرش فسبحوا فسبح من حتتهم لتسبيحهم فسبح من حتت ذلك فال يزال التسبيح يهبط حىت ينتهي إىل السماء 

فوقنا فسبحنا لتسبيحهم فيقولون أال تسألون  الدنيا فيسبحوا مث يقول بعضهم لبعض مم سبحتم فيقولون سبح من
من فوقكم مم سبحوا فيقولون مثل ذلك حىت ينتهوا إىل محلة العرش فيقال هلم مم سبحتم فيقولون قضى اهللا يف 

خلقه كذا وكذا لألمر الذي كان فيهبط به اخلرب من مساء إىل مساء حىت ينتهي إىل السماء الدنيا فيتحدثوا به فتسترقه 
  ني بالسمع على توهم واختالف مث يأتون به الكهان فيخطئون بعضا ويصيبون بعضاالشياط

  مث إن اهللا حجب الشياطني هبذه النجوم اليت يقذفون هبا فانقطعت الكهانة اليوم فال كهانة



} صلى اهللا عليه وسلم{وذكر أبو جعفر العقيلي بإسناد له إىل هليب بن مالك اللهيب قل حضرت عند رسول اهللا 
ذكرت عنده الكهانة فقلت بأيب أنت وأمي حنن أول من عرف حراسة السماء وزجر الشياطني ومنعهم من استراق ف

السمع عند قذف النجوم وذلك أنا اجتمعنا إىل كاهن لنا يقال له خطر بن مالك وكان شيخا كبريا قد أتت عليه 
علم من هذه النجوم اليت يرمى هبا فإنا قد  مائة سنة ومثانون سنة وكان من أعلم كهاننا فقلنا يا خطر هل عندك

  فزعنا هلا وخفنا سوء عاقبتها
  فقال ائتوين بسحر أخربكم اخلرب أخلري أم ضرر وألمن أو حذر

قال فانصرفنا عنه يومنا فلما كان من غد يف وجه السحر أتيناه فإذا هو قائم على قدميه شاخص يف السماء بعينيه 
  إلينا أن أمسكوا فأمسكنا فناديناه يا خطر يا خطر فأومأ

فانقض جنم عظيم من السماء وصرخ الكاهن رافعا صوته أصابه أصابه خامره عقابه عاجله عذابه أحرقه شهابه زايلة 
  جوابه يا وحيه ما حاله بلبله بلباله عاوده خباله تقطعت حباله وغريت أحواله

أقسمت بالكعبة واألركان والبلد املؤمتن السدان  مث أمسك طويال وقال يا معشر بين قحطان أخربكم باحلق والبيان
لقد منع السمع عتاة اجلان بثاقب بكف ذي سلطان من أجل مبعوث عظيم الشأن يبعث بالتنزيل والقرآن وباهلدى 

  وفاصل الفرقان تبطل به عبادة األوثان
  قال فقلنا يا خطر إنك لتذكر أمرا عظيما فماذا ترى لقومك

  فقال
  لنفسيأرى لقومي ما أرى 

  أن يتبعوا خري بين اإلنس
  برهانه مثل شعاع الشمس
  يبعث يف مكة دار احلمس
  مبحكم التنزيل غري اللبس

  الرجز
  فقلنا له يا خطر وممن هو

فقال واحلياة والعيش إنه ملن قريش ما يف حلمه طيش وال يف خلقه هيش يكون يف جيش وأي جيش من آل قحطان 
  هو وآل أيش فقلنا بني لنا من أي قريش

  فقال والبيت ذي الدعائم إنه ملن جنل هاشم من معشر أكارم يبعث باملالحم وقتل كل ظامل
  مث قال هذا هو البيان أخربين به رئيس اجلان

  مث قال اهللا أكرب جاء احلق وظهر وانقطع عن اجلن اخلرب
  مث سكت وأغمى عليه فما أفاق إال بعد ثالثة فقال ال إله إال اهللا

  سبحان اهللا لقد نطق عن مثل نبوة وإنه ليبعث يوم القيامة أمة وحده} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
قال ابن إسحاق وحدثين بعض أهل العم أن امرأة من بين سهم يقال هلا الغيطلة كانت كاهنة يف اجلاهلية جاءها 

  صاحبها ليلة من الليايل فانقض حتتها مث قال بدر ما بدر يوم عقر وحنر
  قريش حني بلغها ذلك ما يريدفقالت 

  مث جاءها ليلة أخرى فانقض حتتها مث قال شعوب ما شعوب تصرع فيه كعب جلنوب



  فلما بلغ ذلك قريشا قالوا ماذا يريد إن هذا ألمر هو كائن فانظروا ما هو
  فما عرفوه حىت كانت وقعة بدر وأحد بالشعب فعرفوا أنه كان الذي جاء به إىل صاحبته

لي بن نافع اجلرشي أن جنبا بطنا من اليمن كان هلم كاهن يف اجلاهلية فلما ذكر أمر رسول اهللا قال وحدثين ع
  وانتشر يف العرب قالت له جنب انظر لنا يف أمر هذا الرجل واجتمعوا له يف أسفل جبله} صلى اهللا عليه وسلم{

إىل السماء طويال مث جعل ينزو مث فنزل عليهم حني طلعت الشمس فوقف هلم قائما متكئا على قوس له فرفع رأسه 
  قال أيها الناس إن اهللا أكرم حممدا

  واصطفاه وطهر قلبه وحشاه ومكثه فيكم أيها الناس قليل مث أسند يف جبله راجعا من حيث جاء
إذ } صلى اهللا عليه وسلم{وحدثين من ال أهتم أن عمر بن اخلطاب بينا هو جالس يف الناس يف مسجد رسول اهللا 

ل من العرب يريد عمر فلما نظر إليه عمر قال إن الرجل لعلى شركه ما فارقه أو لقد كان كاهنا يف أقبل رج
  اجلاهلية

فسلم عليه الرجل مث جلس فقال له عمر هل أسلمت قال نعم يا أمري املؤمنني قال فهل كنت كاهنا يف اجلاهلية فقال 
  ين بأمر ما أراك قلته ألحد من رعيتك منذ وليتالرجل سبحان اهللا يا أمري املؤمنني لقد خلت يف واستقبلت

فقال عمر اللهم غفرا قد كنا يف اجلاهلية على شر من هذا نعبد األصنام ونعتنق األوثان حىت أكرمنا اهللا برسوله 
  وباإلسالم

  قال نعم واهللا يا أمري املؤمنني لقد كنت كاهنا يف اجلاهلية
  قال فأخربين ما جاء به صاحبك

ل اإلسالم بشهر أو شيعه فقال أمل تر إىل اجلن وإبالسها وإياسها من دينها و حلوقها بالقالص قال جاءين قبي
  وأحالسها

  قال ابن هشام هذا الكالم سجع وليس بشعر وأنشدين بعض أهل العلم بالشعر
  عجبت للجن وإبالسها
  وشدها العيس بأحالسها
  هتوي إىل مكة تبغي اهلدى
  ما مؤمن اجلن كأجناسها

  السريع
فقال عمر رضي اهللا عنه عند ذلك حيدث الناس واهللا إين لعند وثن من أوثان اجلاهلية يف نفر من قريش قد ذبح هلم 

  رجل من العرب عجال فنحن
ننتظر قسمه ليقسم لنا منه إذ مسعت من جوف العجل صوتا ما مسعت قط أنفذ منه وذلك قبيل اإلسالم بشهر أو 

  صيح يقول ال إله إال اهللاشيعه يقول يا ذريح أمر جنيح رجل ي
  قال ابن هشام ويقال رجل يصيح بلسان فصيح يقول ال إله إال اهللا

  وهذا الرجل الذي ظن به عمر رضي اهللا عنه ما ظن هو سواد بن قارب الدوسي وكان يتكهن يف اجلاهلية

لى جبل من جبال وقد ذكر خربه غري ابن إسحاق فساقه سياقة أحسن من هذه وأمت وذكر فيه أنه كان نائما ع
  السراة ليلة من الليايل فأتاه آت فضربه برجله وقال



  قم يا سواد بن قارب أتاك رسول من لؤي بن غالب
  قال فرفعت رأسي وجلست فأدبر وهو يقول

  عجبت للجن وتطالهبا
  وشدها العيس بأقتاهبا

  هتوى إىل مكة تبغي اهلدى
  ما صادق اجلن ككذاهبا

  فارحل إىل الصفوة من هاشم
  س قداماها كأذناهبالي

  السريع
وأتاه يف الليلة الثانية فضربه برجله وقال قم يا سواد بن قارب أتاك رسول من لؤي بن غالب قال فرفعت رأسي 

  وجلست فأدبر وهو يقول
  عجبت للجن وأخبارها
  ورحلها العيس بأكوارها
  هتوي إىل مكة تبغي اهلدى
  ما مؤمنوها مثل كفارها

  شمفارحل إىل الصفوة من ها
  ليس قداماها كأدبارها

  السريع
وأتاه يف الليلة الثالثة بعدما نام فضربه برجله وقال قم يا سواد بن قارب أتاك رسول اهللا من لؤي بن غالب قال 

  فرفعت رأسي فجلست فأدبر وهو يقول
  عجبت للجن وإبالسها
  ورحلها العيس بأحالسها
  هتوى إىل مكة تبغي اهلدى
  ما مؤمنوها مثل أرجاسها

  ارحل إىل الصفوة من هاشمف
  وارم بعينيك إىل رأسها

  السريع
  قد ظهر فأخربته اخلرب وبايعته} صلى اهللا عليه وسلم{قال فلما أصبحت اقتعدت بعريي فأتيت مكة فإذا رسول اهللا 

  شعرا منه يف معىن ما جاءه به رئيه} صلى اهللا عليه وسلم{ويف بعض طرق حديثه أنه أنشد رسول اهللا 
  ي بعد هدء وهجعةأتاين رئي

  ومل يك فيما قد بلوت بكاذب
  ثالث ليال قوله كل ليلة

  أتاك رسول من لؤي بن غالب



  فرفعت أذيال اإلزار ومشرت
  يب العرمس الوجنا هجول السباسب

  فأشهد أن اهللا ال شيء غريه
  وأنك مأمون على كل غائب
  وأنك أدين املرسلني وسيلة

  إىل اهللا يا ابن األكرمني األطايب
  ا مبا يأتيك من وحي ربنافمرن

  وإن كان فيما جئت شيب الذوائب
  وكن يل شفيعا حني ال ذو قرابة
  مبغن فتيال عن سواد بن قارب

  الطويل

يثبتهم يف الدين } صلى اهللا عليه وسلم{ولسواد بن قارب هذا مقام محيد يف قومه دوس حني بلغهم وفاة رسول اهللا 
صلى اهللا {شاء اهللا مع نظائره بعد استيفاء اخلرب عن وفاة رسول اهللا وحيضهم على التمسك باإلسالم سنذكره إن 

  } عليه وسلم
وذكر الواقدي بإسناد له قال كان أبو هريرة حيدث أن قوما من خثعم كانوا عند صنم هلم جلوسا وكانوا 

احلمد هللا الذي يتحاكمون إىل أصنامهم فيقال أليب هريرة هل كنت أنت تفعل ذلك فيقول قد واهللا فعلت فأكثرت ف
  } صلى اهللا عليه وسلم{تنقذين مبحمد 

  قال أبو هريرة فبينا اخلثعميون عند صنمهم إذ مسعوا هاتفا يهتف
  يا أيها الناس ذوو األجسام
  ومسندو احلكم إىل األصنام

  أكلكم أوره كالكهام
  أال ترون ما أرى أمامي

  من ساطع جيلو دجي الظالم
  ذاك نيب سيد األنام

  ذروة السناممن هاشم يف 
  مستعلن بالبلد احلرام

  جاء هبدم الكفر باإلسالم
  أكرمه الرمحن من إمام

  السريع
صلى اهللا {قال أبو هريرة فأمسكوا ساعة حىت حفظوا ذلك مث تفرقوا فلم متض هبم ثالثة حىت فجأهم خرب رسول اهللا 

  ورأوا عربا عند صنمهم أنه قد ظهر مبكة قال فما أسلم اخلثعميون حىت استأخر إسالمهم} عليه وسلم
وذكر الواقدي أيضا أن رجال من األنصار حدث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال انطلقت أنا وصاحبان يل نريد 

الشام حىت إذا كنا بقفرة من األرض نزلنا هبا فبينا حنن كذلك حلقنا راكب فكنا أربعة وقد أصابنا سغب شديد 



يبا مين فوثبت إليها فقال الرجل الذي حلقنا خل سبيلها ال أبا لك واهللا لقد والتفت فإذا أنا بظبية عضباء ترتع قر
رأيتنا وحنن نسلك هذا الطريق وحنن عشرة أو أكثر فيختطف بعضنا بعضا فما هو إال أن كانت هذه الظبية فما 

  يهاج هبا أحد
من الليل إذا هاتف يهتف بنا  فأبيت وقلت ال لعمر اهللا ال أخليها فارحتلنا وقد شددهتا معي حىت إذا ذهب سدف

  ويقول
  يا أيها الركب السراع األربعة

  خلوا سبيل النافر املفزعة
  خلوا عن العضباء يف الوادي سعه

  ال تذحبن الظبية املروعه
  فيها أليتام صغار منفعه

  الرجز

كان الذي كنا فيه هتف بنا قال فخليت سبيلها مث انطلقنا حىت أتينا الشام فقضينا حوائجنا مث أقبلنا حىت إذا كنا بامل
  هاتف من خلفنا

  إياك ال تعجل وخذها من ثقه
  فإن شر السري سري احلقحقه
  قد الح جنم فأضاء مشرقه

  خيرج من ظلما عسوف موبقه
  ذاك رسول مفلح من صدقة

  اهللا أعلى أمره وحققه
  الرجز

  ميدعو إىل اإلسال} صلى اهللا عليه وسلم{قال الرجل فأتيت مكة فإذا رسول اهللا 
  } صلى اهللا عليه وسلم{فقال عمر احلمد هللا الذي أكرمنا مبحمد 

وروينا عن أيب املنذر هشام بن حممد الكليب بإسناد متصل إليه قال لقيت شيوخا من شيوخ طييء املقدمني فسألتهم 
} مصلى اهللا عليه وسل{عن قصة مازن يعين مازن بن الغضوبة الطائي وسبب إسالمه ووفوده على رسول اهللا 

  وإقطاعه أرض عمان وذلك مبن اهللا وفضله
وكان مازن بأرض عمان بقرية تدعى سنابل قال مازن فعترت ذات يوم عترية وهي الذبيحة فسمعت صوتا من 

الصنم يقول يا مازن أقبل أقبل فامسع ما ال جتهل هذا نيب مرسل جاء حبق منزل فآمن به كي تعزل عن حر نار تشعل 
  وقودها باجلندل

زن فقلت إن هذا واهللا لعجب مث عترت بعد أيام عترية أخرى فسمعت صوتا أبني من األول وهو يقول يا قال ما
  مازن امسع تسر ظهر خري وبطن شر بعث نيب من مضر بدين اهللا األكرب فدع حنيتا من حجر تسلم من حر سقر

احلجاز فقلنا ما اخلرب وراءك قال  قال مازن فقلت إن هذا واهللا لعجب وإنه خلري يراد يب وقدم علينا رجل من أهل
  خرج بتهامة رجل يقول ملن أتاه أجيبوا داعي اهللا يقال له أمحد

  فقلت هذا واهللا نبأ ما مسعت



فشرح يل } صلى اهللا عليه وسلم{فثرت إىل الصنم فكسرته جذاذا وشددت راحليت ورحلت حىت أتيت رسول اهللا 
  اإلسالم فأسلمت فأنشأت أقول

  ذا وكان لناكسرت يا جر أجذا
  ربا نطيف به ضال بتضالل
  باهلامشي هدانا من ضاللتنا
  ومل يكن دينه منا على بال
  يا راكبا بلغن عمرا وإخوهتا
  أين ملن قال ريب ياجر قايل

  البسيط

وقلت يا رسول اهللا إين امرؤ مولع بالطرب وشرب اخلمر وباهللوك إىل النساء وأحلت علي السنون فأذهنب األموال 
  لذراري والرجال وليس يل ولد فادع اهللا أن يذهب عين ما أجد ويأتيين باحلياء ويهب يل ولداواهزلن ا

  اللهم أبدله بالطرب قراءة القرآن وباحلرام احلالل واهتم باحلياء وهب له ولدا} صلى اهللا عليه وسلم{فقال النيب 
وهب اهللا يل حيان بن مازن وأنشأت قال مازن فأذهب اهللا عين كل ما أجد وأخصبت عمان وتزوجت أربع حرائر و

  أقول
  إليك رسول اهللا سقت مطييت

  جتوب الفيايف من عمان إىل العرج
  لتشفع يل يا خري من وطيء احلصي

  فيغفر يل ريب فأرجع بالفلج
  إىل معشر خالفت يف اهللا دينهم

  فال رأيهم رأيي وال شرجهم شرجي
  وكنت امرءا بالزعب واخلمر مولعا

  سم بالنهجشبايب حىت أذن اجل
  فأصبحت مهي يف جهاد ونييت
  فلله ما صومى وهللا ما حجي

  الطويل
ومما يلحق هبذا الباب من حسان أخبار الكهان وإن كان بعد املبعث بزمان ولكنه جيتمع مع األحاديث السابقة يف 

إمساعيل بن  الداللة على صدق الرسول واإلعالم بالغيب اجملهول واإلرشاد إىل سواء السبيل ما ذكره أبو علي
  القاسم يف أماليه بإسناد له إىل ابن الكليب عن أبيه قال

كان خنافر بن التوأم احلمريي كاهنا وكان قد أوتى بسطة يف اجلسم وسعة يف املال وكان عاتيا فلما وفدت وفود 
وماله وحلق وظهر اإلسالم أغار على إبل ملراد فاكتسحها وخرج بأهله } صلى اهللا عليه وسلم{اليمن على النيب 

بالشحر فحالف جودان بن حيىي الفرضمي وكان سيدا منيعا ونزل بواد من أودية الشحر خمصب كثري الشجر من 
  األيك والعرين



قال خنافر وكان رئيي يف اجلاهلية ال يغيب عين فلما شاع اإلسالم فقدته مدة طويلة وساءين ذلك فبينا أنا ليلة يف 
عقاب فقال خنافر قلت شصار فقال امسع أقل قلت أمسع فقال عه تغنم لكل مدة ذلك الوادي نائما إذ هوي هوي ال

هناية وكل ذي أمد إىل غاية قلت أجل فقال كل دولة إىل أجل مث يتاح هلا حول انتسخت النحل ورجعت إىل 
 حقائقها امللل إنك سجري موصول والنصح لك مبذول إين آنست بأرض الشام نفرا من أهل العزام حكاما على

احلكام يذكرون ذا رونق من الكالم ليس بالشعر املؤلف وال بالسجع املتكلف فأصغيت فزجرت فعاودت فظلفت 
فقلت مب هتينمون وإالم تعتزون فقالوا خطاب كبار جاء من عند امللك اجلبار فامسع يا شصار عن أصدق األخبار 

  واسلك أوضح اآلثار تنج من أوار النار
فرقان بني الكفر واإلميان رسول من مضر ابتعث فظهر فجاء بقول قد هبر وأوضح هنجا  قلت وما هذا الكالم قالوا

  قد دثر فيه مواعظ ملن اعترب ومعاذ ملن ازدجر ألف باآلي الكرب
  فقلت ومن هذا املبعوث من مضر قالوا أمحد خري البشر فإن آمنت أعطيت الشرب وإن خالفت أصليت سقر

  در فجانب كل جنس كافر وشايع كل مؤمن طاهر وإال فهو الفراق عن ال تالقفآمنت يا خنافر وأقبلت إليك أبا
  قلت من أين أبغي هذا الدين

  قال من ذات اإلحرين والنفر امليامني أهل املاء والطني
  قلت أوضح قال احلق بيثرب ذات النخل واحلرة ذات النعل فهنالك أهل الفضل والطول واملواساة والبذل

ورا أراعي الصباح فلما برق يل النور امتطيت راحليت وآذنت أعبدي واحتملت بأهلي حىت مث املس عين فبت مذع
وردت اجلوف فرددت اإلبل على أرباهبا حبوهلا وسقايها وأقبلت أريد صنعاء فأصبت فيها معاذ بن جبل أمريا 

ي باهلدى بعد الضاللة فبايعته على اإلسالم وعلمين من القرآن فمن اهللا عل} صلى اهللا عليه وسلم{لرسول اهللا 
  والعلم بعد اجلهالة وقلت يف ذلك

  أمل تر أن اهللا عاد بفضله
  فأنقد من لفح الزخيخ خنافرا
  وكشف يل عن حجميت عمامها
  وأوضح يل هنجي وقد كان داثرا
  دعاين شصار لليت لو رفضتها

  ألصليت مجرا من لظى اهلوب واهرا
  فأصبحت واإلسالم حشو جواحني

  ن احلق نائراوجانبت من أمسى ع
  وكان مضلي من هديت برشده

  فلله مغو عاد بالرشد آمرا
  جنوت حبمد اهللا من كل قحمة

  تؤرث هلكا يوم شايعت شاصرا
  فقد أمنتين بعد ذاك حيابر

  مبا كنت أغشى املنديات حيابرا
  فمن مبلغ فتيان قومي ألوكة



  بأين من أقتال من كان كافرا
  عليكم سواء القصد ال فل حذكم

  ح اإلسالم للكفر قاهرافقد أصب
  الطويل

وذكر ابن هشام أن بعض أهل العلم حدثه أنه كان ملرداس أيب عباس بن مرداس السلمي وثن يعبده وهو حجر يقال 
  له ضمار فلما حضر مرداسا

املوت قال لعباس أي بين اعبد ضمار فإنه ينفعك ويضرك فبينما العباس يوما عند ضمار إذ مسع من جوف ضمار 
  يقولمناديا 

  قل للقبائل من سليم كلها
  أودى ضمار وعاش أهل املسجد
  إن الذي ورث النبوة واهلدى
  بعد ابن مرمي من قريش مهتدي
  أودى ضمار وكان يعبد مرة
  قبل الكتاب إىل النيب حممد

  الكامل
  فأسلم} صلى اهللا عليه وسلم{فحرق العباس ضمار وحلق بالنيب 

ك عن الكهان أو مسع عند األصنام أو هتفت به هواتف اجلان كثرية جدا وقد واألخبار يف هذا الباب مما نقل من ذل
  أتينا منها مبا استحسناه مما ذكره ابن إسحاق أو ذكره سواه

قال ابن إسحاق وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا إن مما دعانا إىل اإلسالم مع رمحة اهللا لنا 
  ر يهودوهداه ملا كنا نسمع من أحبا

كنا أهل شرك أصحاب أوثان وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا وكانت ال تزال بيننا وبينهم شرور فإذا نلنا 
  منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا إنه قد تقارب زمان نيب يبعث اآلن نقتلكم معه قتل عاد وإرم

  فكنا كثريا ما نسمع ذلك منهم
أجبناه حني دعانا إىل اهللا وعرفنا ما كانوا يتواعدوننا به فبادرنا } عليه وسلمصلى اهللا {فلما بعث اهللا رسوله حممدا 

  إليه فآمنا به وكفروا به
ففينا وفيهم نزلت هذه اآلية من البقرة وملا جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم وكانوا من قبل يستفتحون 

  ) ٨٩البقرة ( على الكافرين  على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اهللا

  قال وحدثين صاحل بن إبراهيم عن حممود بن لبيد عن سلمة بن سالمة بن
وقش وكان من أصحاب بدر قال كان لنا جار من يهود يف بين عبد األشهل فخرج علينا يوما من بيته حىت وقف 

ر فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب على بين عبد األشهل فذكر القيامة والبعث واحلساب وامليزان واجلنة والنا
  أوثان ال يرون أن بعثا كائن بعد املوت

  فقالوا له وحيك يا فالن أوتري هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موهتم إىل دار فيها جنة ونار جيزون فيها بأعماهلم
خلونه إياه فيطينونه عليه قال نعم والذي حيلف به ولود أن له حبظه من تلك النار أعظم تنور يف الدار حيمونه مث يد



  بأن ينجو من تلك النار غدا
  فقالوا له وحيك يا فالن وما آية ذلك

  قال نيب مبعوث من حنو هذه البالد وأشار بيده إىل مكة واليمن
  قالوا ومىت نراه

  قال فنظر إيل وأنا من أحدثهم سنا فقال إن يستنفد هذا الغالم عمره يدركه
وهو حي بني أظهرنا } صلى اهللا عليه وسلم{يل والنهار حىت بعث اهللا رسوله حممدا قال سلمة فو اهللا ما ذهب الل
  فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا

  فقلنا له وحيك يا فالن ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت
  قال بلى ولكن ليس به

بن سعية وأسيد بن قال وحدثين عاصم بن عمر عن شيخ من بين قريظة قال قال يل هل تدري عم كان إسالم ثعلبة 
سعية وأسد بن عبيد نفر من هدل إخوة بين قريظة كانوا معهم يف جاهليتهم مث كانوا ساداهتم يف اإلسالم قال قلت 

  ال
  قال فإن رجال من يهود من أهل الشام يقال له ابن اهليبان قدم علينا قبل
  مس أفضل منهاإلسالم بيسري فحل بني أظهرنا ال واهللا ما رأينا رجال قط ال يصلي اخل

فأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا املطر قلنا له اخرج يا ابن اهليبان فاستسق لنا فيقول ال واهللا حىت تقدموا بني يدي 
  خمرجكم صدقة فنقول له كم فيقول صاعا من متر أو مدين من شعري

  السحاب ونسقى فنخرجهما مث خيرج بنا إىل ظاهر حرثنا فيستسقي لنا فو اهللا ما يربح جملسه حىت مير

قد فعل ذلك غري مرة وال مرتني وال ثالث مث حضرته الوفاة عندنا فلما عرف أنه ميت قال يا معشر يهود ما ترون 
  أنه أخرجين من أرض اخلمر واحلمري إىل أرض البؤس واجلوع

  قلنا أنت أعلم
فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه  قال فإمنا قدمت هذه البلدة أتو كف خروج نيب قد أظل زمانه وهذه البلدة مهاجره

وقد أظلكم زمانه فال تسبقن إليه يا معشر يهود فإنه يبعث بسفك الدماء وسيب الذراري والنساء ممن خالفه فال 
  مينعنكم ذلك منه

وحاصر بين قريظة قال هؤالء الفتية وكنا شبابا أحداثا يا بين قريظة } صلى اهللا عليه وسلم{فلما بعث اهللا رسوله 
ه للنيب الذي عهد إليكم فيه ابن اهليبان قالوا ليس به قالوا بلى واهللا إنه هلو بصفته فنزلوا فأسلموا فأحرزوا واهللا إن

  دماءهم وأمواهلم وأهاليهم
  قال ابن إسحاق فهذا ما بلغنا عن أحبار يهود

  ي من فيه قالقال وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري عن حممود عن ابن عباس قال حدثين سلمان الفارس
كنت رجال فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية يقال هلا جي وكان أيب دهقان قريته وكنت أحب خلق اهللا إليه مل 
يزل به حبه إياي حىت حبسين يف بيته كما حتبس اجلارية واجتهدت يف اجملوسية حىت كنت قطن النار الذي يوقدها 

  وال يتركها ختبو ساعة
ة فشغل يف بنيان له يوما فقال يل يا بين إين قد شغلت يف بنياين هذا اليوم عن ضيعيت وكانت أليب ضيعة عظيم

فاذهب إليها فاطلعها وأمرين فيها ببعض ما يريد مث قال يل وال حتتبس عين فإنك إن احتبست عين كنت أهم إيل من 



  ضيعيت وشغلتين عن كل شيء من أمري
كنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواهتم فيها وهم يصلون فخرجت أريد ضيعته اليت بعثين إليها فمررت ب

  وكنت ال أدري ما أمر الناس حلبس أيب إياي يف بيته
فلما مسعت أصواهتم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون فلما رأيتهم أعجبتين صالهتم ورغبت يف أمرهم وقلت هذا واهللا 

شمس وتركت ضيعة أيب فلم آهتا مث قلت هلم أين خري من الدين الذي حنن عليه فواهللا ما برحتهم حىت غربت ال
  أصل هذا الدين قالوا بالشام

فرجعت إىل أيب وقد بعث يف طليب وشغلته عن عمله كله فلما جئته قال أي بين أين كنت أمل أكن عهدت إليك ما 
دهم حىت عهدت قلت يا أبت مررت بأناس يصلون يف كنيسة هلم فأعجبين ما رأيت يف دينهم فواهللا ما زلت عن

  غربت الشمس
  قال أي بين ليس يف ذلك الدين خري دينك ودين آبائك خري منه

  فقلت له كال واهللا إنه خلري من ديننا
  قال فخافين فجعل يف رجلي قيدا مث حبسين يف بيته

وبعثت إىل النصارى فقلت هلم إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخربوين هبم فقدم عليهم جتار من النصارى 
  وين فقلت هلم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إىل بالدهم فآذنوين هبمفأخرب

  قال فلما أرادوا الرجعة أخربوين هبم فألقيت احلديد من رجلي مث خرجت معهم حىت قدمت الشام
فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين علما قالوا األسقف يف الكنيسة فجئته فقلت له إين قد رغبت يف هذا 

  ين وأحببت أن أكون معك وأخدمك يف كنيستك وأتعلم منك وأصلى معك قال ادخلالد
فدخلت معه فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا مجعوا إليه شيئا منها اكتنزه لنفسه ومل يعطه 

  املساكني حىت مجع سبع قالل من ذهب وورق
  فأبغضته بغضا شديدا ملا رأيته يصنع

لنصارى ليدفنوه فقلت هلم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه مث مات واجتمعت ا
  هبا اكتنزها لنفسه ومل يعط املساكني منها شيئا

فقالوا يل وما علمك بذلك فقلت أنا أدلكم على كنزه فأريتهم موضعه فاستخرجوا سبع قالل مملوءة ذهبا وورقا 
  نه أبدافلما رأوها قالوا واهللا ال ندف
  فصلبوه ورمجوه باحلجارة

وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه فما رأيت رجال ال يصلي اخلمس أرى أنه أفضل منه أزهد يف الدنيا وال أرغب يف 
  اآلخرة وال أدأب ليال وهنارا منه فأحببته حبا مل أحبه شيئا قبله فأقمت معه زمانا مث حضرته

حببتك حبا مل أحبه شيئا قبلك وقد حضرك من أمر اهللا ما ترى فإىل من الوفاة فقلت له يا فالن إين كنت معك وأ
  توصي يب ومب تأمرين

فقال أي بين واهللا ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إال 
  رجال باملوصل وهو فالن وهو على ما كنت عليه

وصل فقلت له يا فالن إن فالنا أوصاين عند موته أن أحلق بك وأخربين أنك فلما مات وغيب حلقت بصاحب امل



  على أمره فقال يل أقم عندي
  فأقمت عنده فوجدته خري رجل على أمر صاحبه

فلم يلبث أن مات فلما حضرته الوفاة قلت له يا فالن إن فالنا أوصى يب إليك وأمرين باللحوق بك وقد حضرك 
من توصي يب ومب تأمرين فقال يا بين واهللا ما أعلم رجال على ما كنا عليه إال رجال بنصيبني  من أمر اهللا ما ترى فإىل

  وهو فالن فاحلق به
  فلما مات وغيب حلقت بصاحب نصيبني فأخربته خربي وما أمرين به صاحيب فقال أقم عندي

ه املوت فلما حضر قلت له يا فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه فأقمت مع خري رجل فو اهللا ما لبث أن نزل ب
  فالن إن فالنا كان أوصى يب إىل فالن مث أوصى يب فالن إليك فإىل من توصى يب ومب تأمرين

قال يا بين واهللا ما أعلمه بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه إال رجال بعمورية من أرض الروم فإنه على مثل ما حنن 
  عليه فإن أحببت فأته

  بصاحب عموريه فأخربته خربي فقال أقم عندي فلما مات وغيب حلقت
فأقمت عند خري رجل على هدى أصحابه وأمرهم واكتسبت حىت كانت يل بقرات وغنيمة مث نزل به أمر اهللا فلما 

  حضر قلت له يا فالن إين كنت مع
  ينفالن فأوصى يب إىل فالن مث أوصى يب إىل فالن مث أوصى يب فالن إليك فإىل من توصي يب ومب تأمر

قال أي بين واهللا ما أعلمه أصبح علي مثل ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه ولكنه قد أظل زمان نيب 
مبعوث بدين إبراهيم خيرج بأرض العرب مهاجره إىل أرض بني حرتني بينهما خنل به عالمات ال ختفي يأكل اهلدية 

  تلحق بتلك البالد فافعلوال يأكل الصدقة بني كتفيه خامت النبوة فإن استطعت أن 
  مث مات وغيب

فمكثت بعمورية ما شاء اهللا أن أمكث مث مر يب نفر من كلب جتار فقلت هلم امحلوين إىل أرض العرب وأعطيكم 
بقرايت هذه وغنيميت هذه فقالوا نعم فأعطيتهموها ومحلوين معهم حىت إذا بلغوا وادي القرى ظلموين فباعوين من 

  نده فرأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف يل صاحيب ومل حيق يف نفسيرجل يهودي عبدا فكنت ع
فبينا أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بين قريظة من املدينة فابتاعين منه فاحتملين إىل املدينة فو اهللا ما هو إال أن 

  رأيتها فعرفتها بصفة صاحيب فأقمت هبا
  وأقام مبكة ما أقام ال أمسع له به بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق} صلى اهللا عليه وسلم{وبعث رسول اهللا 

مث هاجر إىل املدينة فواهللا إين لفي رأس عذق لسيدي أعمل له فيه بعض العمل وسيدي جالس حتيت إذ أقبل ابن عم 
دم عليهم من مكة اليوم له حىت وقف عليه فقال يا فالن قاتل اهللا بين قيلة واهللا إهنم اآلن جملتمعون بقباء على رجل ق

  يزعمون أنه نيب
فلما مسعتها أخذتين العرواء حىت ظننت أين سأسقط على سيدي فنزلت عن النخلة فجعلت أقول البن عمه ذلك 

  ماذا تقول فغضب سيدي فلكمين لكمة
  شديدة مث قال مالك وهلذا أقبل على عملك فقلت ال شيء إمنا أردت أن أستثبته عما قال

وهو بقباء } صلى اهللا عليه وسلم{شيء مجعته فلما أمسيت أخذته مث ذهبت به إىل رسول اهللا وقد كان عندي 
فدخلت عليه فقلت له إنه قد بلغين أنك رجل صاحل ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة وهذا شيء كان عندي 

صحابه كلوا وأمسك يده أل} صلى اهللا عليه وسلم{للصدقة فرأيتكم أحق به من غريكم فقربته إليه فقال رسول اهللا 



  فلم يأكل
  فقلت يف نفسي هذه واحدة

إىل املدينة مث جئته به فقلت إين قد رأيتك } صلى اهللا عليه وسلم{مث انصرفت عنه فجمعت شيئا وحتول رسول اهللا 
  منها وأمر أصحابه فأكلوا معه} صلى اهللا عليه وسلم{ال تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك هبا فأكل رسول اهللا 

  فقلت يف نفسي هاتان ثنتان

وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة من أصحابه علي مشلتان يل وهو جالس } صلى اهللا عليه وسلم{مث جئت رسول اهللا 
يف أصحابه فسلمت عليه مث استدرت أنظر إىل ظهره هل أرى اخلامت الذي وصف يل صاحيب فلما رآين رسول اهللا 

ف أين أستثبت يف شيء وصف يل فألقى الرداء عن ظهره فنظرت إىل اخلامت أستدير به عر} صلى اهللا عليه وسلم{
حتول فتحولت فجلست بني يديه } صلى اهللا عليه وسلم{فعرفته فأكببت عليه أقبله وأبكي فقال يل رسول اهللا 

  فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس
مث شغل سلمان الرق حىت فاته مع رسول اهللا  أن يسمع ذلك أصحابه} صلى اهللا عليه وسلم{فأعجب رسول اهللا 

  بدر وأحد} صلى اهللا عليه وسلم{
كاتب يا سليمان فكاتبت صاحيب على ثالمثائة خنلة أحييها } صلى اهللا عليه وسلم{قال سلمان مث قال يل رسول اهللا 

  له بالفقري وأربعني أوقية
   بالنخل الرجل بثالثني وديةأعينوا أخاكم فأعانوين} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

والرجل بعشرين ودية والرجل خبمس عشرة والرجل بعشر يعني الرجل بقدر ما عنده حىت اجتمعت إيل ثالمثائة 
  اذهب يا سلمان ففقر هلا فإذا فرغت فائتين أكن أنا أضعها بيدي} صلى اهللا عليه وسلم{ودية فقال يل رسول اهللا 

فرغت جئته فأخربته فخرج معي إليها فجعلنا نقرب إليه الودي ويضعه رسول اهللا ففقرت وأعانين أصحايب حىت إذا 
  بيده حىت فرغت فو الذي نفس سليمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة} صلى اهللا عليه وسلم{

مبثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض } صلى اهللا عليه وسلم{فأديت النخل وبقي علي املال فأيت رسول اهللا 
ن فقال ما فعل الفارسي املكاتب فدعيت له فقال خذ هذه فأدها مما عليك يا سلمان قلت وأين تقع هذه يا املعاد

رسول اهللا مما علي قال خذها فإن اهللا سيؤدي هبا عنك فأخذهتا فوزنت هلم منها والذي نفس سلمان بيده أربعني 
  اخلندق حرا مث مل يفتين معه مشهد} صلى اهللا عليه وسلم{أوقية فأوفيتهم حقهم فشهدت مع رسول اهللا 

} صلى اهللا عليه وسلم{وعن سلمان أنه قال ملا قلت واين تقع هذه من الذي علي يا رسول اهللا أخذها رسول اهللا 
  فقلبها على لسانه مث قال خذها فأوفهم منها فأخذهتا فأوفيتهم منها حقهم كله أربعني أوقية

حني أخربه خربه أن صاحب عمورية قال له أيت كذا وكذا } عليه وسلم صلى اهللا{وعنه أيضا أنه قال لرسول اهللا 
من أرض الشام فإن هبا رجال بني غيضتني خيرج يف كل سنة من هذه الغيضة إىل هذه الغيضة مستجيزا يعترضه ذوو 

  األسقام فال يدعو ألحد منهم إال شفي فسله عن هذا الدين الذي تبتغي فهو خيربك عنه
حىت جئت حيث وصف يل فوجدت الناس قد اجتمعوا مبرضاهم هناك حىت خرج هلم تلك قال سلمان فخرجت 

  الليلة مستجيزا من إحدى
الغيضتني إىل األخرى فغشيه الناس مبرضاهم ال يدعو ملريض إال شفي وغلبوين عليه فلم أخلص إليه حىت دخل 

 فقلت يرمحك اهللا أخربين عن احلنيفية دين الغيضة اليت يريد أن يدخل إال منكبه فتناولته فقال من هذا والتفت إيل



إبراهيم قال إنك لتسأل عن شيء ما يسأل عنه الناس اليوم قد أظلك زمان نيب يبعث هبذا الدين من أهل احلرم فائته 
لئن كنت صدقتين يا سلمان لقد لقيت عيسى } صلى اهللا عليه وسلم{فهو حيملك عليه مث دخل فقال رسول اهللا 

  ابن مرمي
ديث غري ابن إسحاق عن أيب سفيان بن حرب قال خرجت أنا وأمية بن أيب الصلت وآخر سقط امسه من ومن ح

كتايب جتارا إىل الشام قال أبو سفيان فكلما نزلنا منزال أخرج أمية سفرا يقرأه علينا فكنا كذلك حىت نزلنا بقرية من 
رجع يف وسط النهار فطرح ثوبيه واستخرج قرى النصارى فرأوه وعرفوه وأهدوا له فذهب معهم إىل بيعتهم مث 

ثوبني أسودين فلبسهما مث قال يا أبا سفيان هل لك يف عامل من علماء النصارى إليه تناهي علم الكتب تسله عما بدا 
  لك قال قلت ال أرب يل فيه واهللا لئن حدثين ما أحب ال أثق به ولئن حدثين ما أكره ألوجلن منه

نصارى فدخل علينا فقال يعين له ولألخر الذي كان معه ما منعكما أن تذهبا إىل هذا قال وذهب خيالفه شيخ من ال
الشيخ قلنا لسنا على دينه قال وإن فإنكما تسمعان عجبا وتريانه قال قلنا ال أرب لنا يف ذلك قال أثقفيان أنتما قلنا 

خرج من عندنا ومكث أمية عنا ال ولكن من قريش قال فما منعكما من الشيخ فواهللا إنه ليحبكم ويوصي بكم و
حىت جاءنا بعد هدأة من الليل فطرح ثوبيه مث اجندل على فراشه فواهللا ما قام وال نام حىت أصبح قال فاصبح كئيبا 

  حزينا ساقطا غبوقه على صبوحه ما يكلمنا مث قال أال ترحالن قلنا وهل بك من رحيل قال نعم فارحال
  بثه مث قال ليلة أال حتدث يا أبافرحلنا فسرنا بذلك ليلتني من مهه و

سفيان قلت وهل بك من حديث فواهللا ما رأيت مثل الذي رجعت به من عند صاحبك قال أما إن ذلك شيء لست 
فيه إمنا ذلك شيء وجلت به من منقليب قلت وهل لك من منقلب قال إي واهللا ألموتن وألحاسنب قلت فهل أنت 

ك ال تبعث وال حتاسب فضحك مث قال بلى واهللا يا أبا سفيان لنبعثن قابل أماين قال وعلى ماذا قلت على أن
ولنحاسنب وليدخلن فريق يف اجلنة وفريق يف النار قلت يف أيتهما أنت أخربك صاحبك قال ال علم لصاحيب بذلك 

  وال يف نفسه
عنا وأقمنا بذلك فكنا يف ذلك ليلتنا يعجب منا ونضحك منه حىت قدمنا غوطة دمشق وإياها كنا نريد فبعنا متا

شهرين مث ارحتلنا حىت نزلنا بتلك القرية من قرى النصارى فلما رأوه جاءوه فأهدوا له وذهب معهم إىل بيعتهم حىت 
جاءنا مع نصف النهار فلبس ثوبيه األسودين فذهب ومل يدعنا إليه كما دعانا أول مرة مث جاءنا بعد هدأة من الليل 

اشه فواهللا ما نام وال قام فأصبح مبثوثا حزينا ال يكلمنا وال نكلمه مث قال يل أال فطرح ثوبيه مث رمى بنفسه على فر
  ترحالن قلت بلى إن شئت قال فارحال

فرحلنا فسرنا كذلك من بثه وحزنه ليايل مث قال يل ليلة يا أبا سفيان هل لك يف املسري وختلف هذا الغالم يستأنس 
فسر فسرنا حىت برزنا قال هي يا صخر قلت مالك قال هي عن عتبة  بأصحابنا ويستأنسون به قلت له ما شئت قال

بن ربيعة أجيتنب احملارم واملظامل قلت إي واهللا قال ويصل الرحم ويأمر بصلتها قلت نعم ويصل الرحم ويأمر بصلتها 
منه قلت قال وكرمي الطرفني واسط يف العشرية قلت كرمي الطرفني واسط يف العشرية قال فهل تعلم قرشيا أشرف 

ال واهللا ما أعلم قال وحموج هو قلت البل ذو مال قال فكم أيت له قلت هو ابن سبعني نظر إليها قد قارهبا هو هلا هو 
ابنها قال فالسن والشرف أزريا به قلت وما هلما أزريا به ال واهللا بل مها زاداه خريا قال هو ذاك هل لك يف املبيت 

  حىت مر الثقل فسرنا حىت نزلنا فكنا يف املنزل وبتناقلت هل لك فيه حاجة قال فاضطجعنا 
مث رحلنا فلما كان الليل قال يا أبا سفيان قلت لبيك قال هل لك يف البارحة قلت هل يل قال فسرنا على ناقتني 



صلها ناجيتني حىت إذا برزنا قال يا صخر إيه عن عتبة قلت إيه عنه قال أجيتنب احملارم واملظامل ويأمر بصلة الرحم وي
  قلت ويفعل قال وحموج قلت وحموج

قال هل تعلم قرشيا أسود منه قلت واهللا ما أعلمه قال اوكم أتى له قلت سبعون هو هلا هو ابنها قد واقعها قال فإن 
السن والشرف أزريا به قلت ال واهللا ما أزريا به ولكنهما زاداه وأنت قائل شيئا فقله قال واهللا ال تذكر حديثي حىت 

هو آت قلت واهللا ال أذكره قال الذي رأيت أصابين فإين جئت هذا العامل فسألته عن أشياء قلت أخربين عن  يأيت ما
هذا النيب الذي ينتظر قال هو رجل من العرب قلت قد علمت فمن أي العرب قال هو من أهل بيت حتجه العرب 

صابين واهللا شيء ما أصابين مثله قط قلت فينا بيت حتجه العرب قال ال هم إخوتكم وجريانكم من قريش قال فأ
  وخرج من يدي فوز الدنيا واآلخرة وكنت أرجو أن أكون أنا هو

قلت فإذا كان ما كان فصفه يل قال بلى هو شاب حني دخل يف الكهولة بدء أمره أنه جيتنب احملارم واملظامل ويصل 
 العشرية أكثر جنده من املالئكة قلت وما الرحم ويأمر بصلتها وهو حموج ليس ينازع شرفا كرمي الطرفني متوسط يف

آية ذلك قال قد رجف بالشام منذ هلك عيسى ابن مرمي مثانون رجفة كلها فيهم مصيبة عامة وبقيت رجفة عامة 
  فيها مصيبة خيرج على أثرها

  قال أبو سفيان قلت وإن هذا هو الباطل لئن بعث اهللا رسوال ال يأخذه إال شريفا مسنا
به إن هذا هلكذا يا أبا سفيان هل لك يف املبيت فبتنا حىت مر بنا الثقل فرحلنا حىت إذا كان بيننا  قال والذي حيلف

  وبني مكة ليلتان أدركنا
  اخلرب من خلفنا أصاب الشام بعدكم رجفة دمر أهلها وأصابتهم فيها مصيبة عظيمة

  قال كيف ترى يا أبا سفيان قلت أرى واهللا ما أظن صاحبك إال صادقا
نا مكة فقضيت ما كان معي مث انطلقت حىت جئت أرض احلبشة تاجرا فمكثت هبا مخسة أشهر مث أقبلت حىت وقدم

صلى اهللا عليه {قدمت مكة فبينا أنا يف منزيل جاءين الناس يسلمون علي حىت جاءين يف آخرهم حممد بن عبد اهللا 
ن سفري ومقدمي مث انطلق فقلت واهللا وعندي هند جالسة تالعب صبية هلا فسلم علي ورحب يب وسألين ع} وسلم

إن هذا الفىت لعجب ما جاءنا أحد من قريش له معي بضاعة إال سألين عنها وما بلغت وواهللا إن له معي لبضاعة ما 
هو بأغناهم عنها مث ما سألين فقالت أو ما علمت بشأنه قلت وفزعت ما شأنه قالت واهللا إنه ليزعم أنه رسول اهللا 

وذكرين قول النصراين وومجت حىت قالت يل مالك فانتبهت وقلت إن هذا واهللا هلو الباطل هلو قال فوقذين ذلك 
  أعقل من أن يقول هذا قالت بلى واهللا إنه ليقوله ويؤيت عليه وإن له لصحابة معه على أمره قلت هو واهللا باطل

سل إيل فخذها ولست آخذا فيها فخرجت فبينا أنا أطوف إذ لقيته فقلت إن بضاعتك قد بلغت وكان فيها خري فأر
ما آخذ من قومك قال فإين غري آخذها حىت تأخذ مين ما تأخذ من قومي قلت ما أنا بفاعل قال فواهللا إذا ال آخذها 

  قلت فأرسل إليها فأخذت منها ما كنت آخذ وبعثت إليه ببضاعته
ت معه مث قلت يا أبا عثمان هل تذكر ومل أنشب أن خرجت تاجرا إىل اليمن فقدمت الطائف فنزلنا على أمية فتغدي

حديث النصراين قال أذكره قلت فقد كان قال ومن قلت حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب مث قصصت عليه خرب 
  هند قال فاهللا يعلم أنه تصبب عرقا مث قال يا أبا سفيان لعله وإن

  صفته هليه ولئن ظهر وأنا حي ألبلني اهللا يف نصرته عذرا
ليمن فلم أنشب أن جاءين هناك استهالله وأقبلت حىت قدمت الطائف فنزلنا على أمية بن أيب الصلت ومضيت إىل ا



قلت قد كان من هذا الرجل ما قد بلغك ومسعت قال قد كان قلت فأين أنت قال ما كنت ألومن برسول ليس من 
هو وأصحابه يضربون ويقهرون  ثقيف قال أبو سفيان فأقبلت إىل مكة وواهللا ما أنا منه ببعيد حىت جئت فوجدته

  فجعلت أقول فأين جنده من املالئكة ودخلين ما دخل الناس من النفاسة
ووقع يف هذا احلديث من قول أيب سفيان أن عتبة بن ربيعة ذو مال ووقع بعد ذلك من قول أيب سفيان أيضا أنه 

  حموج وال يصح أن جيتمع األمران وأحدمها غلط من الناقل واهللا أعلم
  شهور من حال عتبة أنه كان فقريا وكان يقال مل يسد من قريش مملق إال عتبة وأبو طالب فإهنما سادا بغري مالوامل

  وأما أمية بن أيب الصلت فرجل من ثقيف مل يرض دين أهل اجلاهلية وال وفقه اهللا للدخول يف السمحة احلنيفية
عن أمية بن أيب الصلت فقال أويت } اهللا عليه وسلمصلى {فكان كما روي عن عروة بن الزبري قال سئل رسول اهللا 

  علما فضيعه
وكما روي عن احلسن وقتادة أهنما قاال يف قول اهللا تعاىل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 

  أنه أمية بن أيب الصلت)  ١٧٥األعراف ( الشيطان فكان من الغاوين 

  هبذه اآلية قول أشهر من هذا وهو أن املراد هبا بلعام بن باعوراء فاهللا تعاىل أعلم ولغريمها من العلماء يف املعىن
  قال إبن اسحاق واجتمعت قريش يوما يف عيد هلم عند صنم من أصنامهم

كانوا يعظمونه وينحرون له ويعكفون عنده فخلص منهم أربعة نفر جنيا مث قال بعضهم لبعض تصادقوا وليكتم 
  بعضكم على بعض

ا أجل وهم ورقة بن نوفل وعبيد اهللا بن جحش وعثمان بن احلويرث بن أسد بن عبد العزي وزيد بن عمرو بن قالو
نفيل فقال بعضهم لبعض تعلموا واهللا مل قومكم على شيء لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم ما حجر نظيف به ال 

   ما أنتم على شيءيسمع وال يبصر وال يضر وال ينفع يا قوم التمسوا ألنفسكم فإنكم واهللا
  فتفرقوا يف البلدان يلتمسون احلنيفية دين إبراهيم

  فأما ورقة بن نوفل فاستحكم يف النصرانية واتبع الكتب من أهلها
عن ورقة بن } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر الزبري بن أيب بكر بإسناد له إىل عروة بن الزبري قال سئل رسول اهللا 

  ام عليه ثياب بيض فقد أظن أن لو كان من أهل النار مل أر عليه البياضنوفل فقال لقد رأيته يف املن
  وكان يذكر اهللا يف شعره يف اجلاهلية ويسبحه وهو الذي يقول

  لقد نصحت ألقوام وقلت هلم
  أنا النذير فال يغرركم أحد
  ال تعبدن إهلا غري خالقكم

  فإن دعوكم فقولوا بيننا حدد
  سبحان ذي العرش سبحانا يدوم له

  ب الربية فرد واحد صمدر
  سبحان ذي العرش سبحانا نعود له

  وقبل سبحه اجلودي واجلمد
  مسخر كل ما حتت السماء له
  ال ينبغي أن ينادي ملكه أحد



  ال شيء مما ترى تبقى بشاشته
  يبقى اإلله ويودي املال والولد
  مل تغن عن هرمز يوما خزائنه

  واخللد قد حاولت عاد فما خلدوا
  جتري الرياح لهوال سليمان إذ 

  واإلنس واجلن فبما بينها برد
  أين امللوك اليت كانت لعزهتا
  من كل أوب إليها وافد يفد

  حوض هنالك مورود هناك بال كذب
  ال بد من ورده يوما كما وردوا

  الكامل
  ويف هذا الشعر ألفاظ عن غري الزبري والبيت األخري كذلك وفيه أبيات

  تروي ألمية بن أيب الصلت

إسحاق وأما عبيد اهللا بن جحش فأقام على ما هو عليه من االلتباس حىت أسلم مث هاجر مع املسلمني إىل  قال ابن
أرض احلبشة ومعه امرأته ام حبيبة بنت أيب سفيان مسلمة فلما قدماها تنصر وفارق اإلسالم حىت هلك هنالك 

بيبة وكان حني تنصر مير بأصحاب رسول بعده على امرأته أم ح} صلى اهللا عليه وسلم{نصرانيا وخلف رسول اهللا 
  فيقول فقحنا وصأصأمت أي أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر ومل تبصروا بعد} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 

  وأما عثمان بن احلويرث فقدم على قيصر ملك الروم فتنصر وحسنت منزلته عنده
فت قريش أن يدينوا ألحد وصاح فيه ابن عمه وذكر الزبري أن قيصر ملكه على أهل مكة وكتب له إليهم كتابا فأن

أبو زمعة األسود بن املطلب بن أسد والناس يف الطواف إن قريشا لقاح ال متلك وال متلك فمضت قريش على 
كالمه ومنعوا عثمان ما جاء يطلب فرجع إىل قيصر ومات بالشام مسموما يقال مسه عمرو بن حفنة الغساين امللك 

  البطريق وال عقب لهوكان يقال لعثمان هذا 
قال ابن إسحاق وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل يف يهودية وال نصرانية وفارق دين قومه فاعتزل 

األوثان وامليتة والدم والذبائح اليت تذبح على األوثان وهنى عن قتل املوءودة وقال أعبد رب إبراهيم وبادي قومه 
  بعيب ما هم عليه

بكر الصديق رضي اهللا عنهما لقد رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل شيخا كبريا مسندا ظهره إىل  قالت أمساء بنت أيب
الكعبة وهو يقول يا معشر قريش والذي نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غريي مث 

  راحلته يقول اللهم لو أين أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به ولكن ال أعلمه مث يسجد على
أنستغفر لزيد بن } صلى اهللا عليه وسلم{وسأل ابنه سعيد بن زيد وابن عمه عمر بن اخلطاب بن نفيل رسول اهللا 

  عمرو قال نعم فإنه يبعث أمة وحده
  وقال زيد بن عمرو بن نفيل يف فراق دين قومه

  أربا واحدا أم ألف رب
  أدين إذا تقسمت األمور



  عزلت الالت والعزى مجيعا
  عل اجللد الصبوركذلك يف

  فال عزي أدين وال ابنتيها
  وال صنمى بين عمرو أزور
  وال غنما أدين وكان ربا

  لنا يف الدهر إذ حلمي يسري
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اخللفاء: كتاب  لثالثة  اهللا وا تضمنه من مغازي رسول  ء مبا    االكتفا
األندلسي: املؤلف لكالعي  لربيع سليمان بن موسى ا ا و   أب

  عجبت ويف الليايل معجبات
  ويف األيام يعرفها البصري
  بأن اهللا قد أفىن رجاال

  كثريا كان شأهنم الفجور
  وأبقى آخرين برب قوم

  فريبل منهم الطفل الصغري
  ا املرء يعثر ثاب يوماوبين

  كما يتروح الغصن املطري
  ولكن أعبد الرمحن ريب
  ليغفر ذنيب الرب الغفور

  فتقوى اهللا ربكم احفظوها
  مىت ما حتفظوها ال تبوروا
  ترى األبرار دارهم جنان

  وللكفار حامية سعري
  وخزي يف احلياة وإن ميوتوا
  يالقوا ما تضيق به الصدور

  الوافر
  ن نفيل وذكر ابن هشام أن أكثرها ألمية بن أيب الصلت يف قصيدة لهوقال زيد بن عمرو ب

  إىل اهللا أهدي مدحيت وثنائيا
  وقوال رصينا ال يين الدهر باقيا

  إىل امللك األعلى الذي ليس فوقه
  إله والرب يكون مدانيا

  أال أيها اإلنسان إياك والردي
  فإنك ال ختفي من اهللا خافيا
  فإياك ال جتعل مع اهللا غريه

  فإن سبيل الرشد أصبح باديا
  حنانيك إن اجلن كانت رجاؤهم

  وأنت إهلي ربنا ورجائيا
  رضيت بك اللهم ربا فلن أرى

  أدين إهلا غريك اهللا ثانيا



  وأنت الذي من فضل من ورمحة
  بعثت إىل موسى رسوال مناديا

  فقلت له إذهب وهارون فادعوا
  إىل اهللا فرعون الذي كان طاغيا

  ت هذهوقوال له آآنت سوي
  بال وتد حىت اطمأنت كما هيا
  وقوال له آآنت رفعت هذه
  بال عمد أرفق إذا بك بانيا

  وقوال له آآنت سويت وسطها
  منريا إذا ما جنه الليل هاديا

  وقوال له من يرسل الشمس غدوة
  فيصبح ما مست من األرض ضاحيا
  وقوال له من ينبت احلب يف الثري

  فيصبح منه البقل يهتز رابيا
  منه حبه يف رءوسهوخيرج 

  ويف ذاك آيات ملن كان واعيا
  وأنت بفضل منك جنيت يونسا

  وقد بات يف أضعاف حوت لياليا
  وإين وإن سبحت بامسك ربنا
  ألكثر إال ما غفرت خطائيا
  فرب العباد ألق سيبا ورمحة
  علي وبارك يف بين وماليا

  الطويل
  وقال زيد بن عمرو أيضا

  وأسلمت وجهي ملن أسلمت
  حتمل صخرا ثقاال له األرض

  دحاها فلما رآها استوت
  على املاء أرسى عليها اجلباال
  وأسلمت وجهي ملن أسلمت

  له املزن حتمل عذبا زالال
  إذا هي سيقت إىل بلدة

  أطاعت فصبت عليها سجاال
  املتقارب



به إبراهيم ويروي أن زيدا كان إذا استقبل الكعبة داخل املسجد قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا عذت مبا عاذ 
  مستقبل القبلة وهو قائم إذ قال إين لك عان راغم مهما جتشمين فإين جاشم الرب أبقى ال اخلال ليس مهجر كمن قال

  ويقال الرب أبقى ال احلال
  وكان اخلطاب بن نفيل قد آذى زيدا حىت أخرجه إىل أعلى مكة فنزل حرا مقابل مكة

  شباب قريش وسفهائهم فقال هلم ال تتركوه يدخل مكة وكان اخلطاب عمه وأخاه المه وكل به شبابا من
فكان ال يدخلها إال سرا منهم فإذا علموا بذلك آذنوا به اخلطاب فأخرجوه وآذوه خمافة أن يفسد عليهم دينهم وأن 

  يتابعه أحد منهم على فراقه
امرأته صفية بنت وكان زيد قد أمجع اخلروج من مكة ليضرب يف األرض يطلب احلنيفية دين إبراهيم فكانت 

احلضرمي كلما رأته هتيأ للخروج أو أراده آذنت به اخلطاب بن نفيل وكان اخلطاب وكلها به وقال إذا رأيته هم 
  بأمر فآذنيين به

مث خرج يطلب دين إبراهيم ويسأل الرهبان واألحبار حىت بلغ املوصل واجلزيرة كلها مث أقبل فجال الشام كلها 
عة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية فيما يزعمون فسأله عن احلنيفية دين حىت انتهى إىل راهب مبيف

إبراهيم فقال إنك لتطلب دينا ما أنت بواجد من حيملك عليه اليوم ولكن قد أظلك زمان نيب خيرج من بالدك اليت 
  خرجت منها يبعث بدين إبراهيم احلنيفية فاحلق به فإنه مبعوث اآلن هذا زمانه

قد كان زيد شام اليهودية والنصرانية فلم يرض منها شيئا فخرج سريعا حني قال له ذلك الراهب ما قال يريد و
  مكة حىت إذا توسط بالد خلم عدوا عليه فقتلوه فقال ورقة بن نوفل يبكيه

  رشدت وأنعمت ابن عمرو وإمنا
  جتنبت تنورا من النار حاميا
  بدينك ربا ليس رب كمثله

  طواغي كما هياوتركك أوثان ال
  وإدراكك الدين الذي قد طلبته
  ومل تك عن توحيد ربك ساهيا
  فأصبحت يف دار كرمي مقامها

  تعلل فيها بالكرامة الهيا
  تالقي خليل اهللا فيها ومل تكن
  من الناس جبارا إىل النار هاويا
  وقد تدرك اإلنسان رمحة به

  ولو كان حتت األرض سبعني ودايا
  الطويل

كان فيما بلغين عما كان وضع عيسى ابن مرمي فيما جاءه من اهللا يف اإلجنيل ألهل اإلجنيل من قال ابن إسحاق و
مما أثبت هلم حينس احلواري حني نسخ هلم اإلجنيل من عهد عيسى ابن مرمي } صلى اهللا عليه وسلم{صفة رسول اهللا 

ولوال أين صنعت حبضرهتم صنائع مل قال من أبغضين فقد أبغض الرب } صلى اهللا عليه وسلم{إليهم يف رسول اهللا 
يصنعها أحد قبلي ما كانت هلم خطيئة ولكن من اآلن بطروا وظنوا أهنم يعزونين وأيضا للرب ولكن ال بد من أن 



تتم الكلمة اليت يف الناموس أهنم أبغضوين جمانا أي باطال فلو قد جاء املنحمنا هذا الذي يرسله اهللا إليكم من عند 
و الذي من عند الرب خرج فهو شهيد علي وأنتم أيضا ألنكم قدميا كنتم معي هذا قلت لكم الرب روح القسط ه

  لكيال تشكوا
  وهو بالرومية الربقليطس} صلى اهللا عليه وسلم{واملنحمنا بالسريانية هو حممد 

اسة إىل قال ابن هشام وبلغين أن رؤساء جنران كانوا يتوارثون كتبا عندهم فكلما مات رئيس منهم فأفضت الري
صلى {غريه ختم على تلك الكتب خامتا مع اخلوامت اليت قبله ومل يكسرها فخرج الرئيس الذي كان على عهد النيب 

فقال له أبوه ال تفعل فإنه نيب } صلى اهللا عليه وسلم{ميشي فعثر فقال ابنه تعس األبعد يريد النيب } اهللا عليه وسلم
صلى اهللا عليه { تكن البنه مهة إال أن شد فكسر اخلوامت فوجد ذكر النيب وامسه يف الوضائع يعين الكتب فلما مات مل

  فأسلم فحسن إسالمه وحج} وسلم
  وهو الذي يقول

  إليك تعدو قلقا وضينها
  معترضا يف بطنها جنينها
  خمالفا دين النصارى دينها

  الرجز
  وراة مل يذكر ابن إسحاق منها شيئايف الت} صلى اهللا عليه وسلم{وقد جاءت أحاديث حسان مبا وقع من صفة النيب 

فمن ذلك ما ذكره الواقدي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد اهللا بن عمرو بن العاص فقلت أخربين عن صفة 
  يف التوراة} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

مبشرا ونذيرا وحرزا فقال أجل واهللا إنه ملوصوف يف التوراة بصفته يف الفرقان يا آيها النيب إنا أرسلناك شاهدا و
لألميني أنت عبدي ورسويل مسيتك املتوكل ليس بفظ وال غليظ وال صخاب يف األسواق وال يدفع السيئة بالسيئة 

ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حىت يقيم به امللة العوجاء بأن يقولوا ال إله إال اهللا يفتح هبا أعينا عميا وآذانا صما 
  وقلوبا غلفا

  كعب األحبار فسألته فما اختلفا يف حرف قال عطاء مث لقيت
صلى اهللا عليه {وذكر الواقدي أيضا عن النعمان السبئي قال وكان من أحبار اليهود باليمن فلما مسع بذكر النيب 

قدم عليه فسأله عن أشياء مث قال إن أيب كان خيتم على سفر يقول ال تقرأه على يهود حىت تسمع بنيب قد } وسلم
  مسعت به فافتحه خرج بيثرب فإذا

قال نعمان فلما مسعت بك فتحت السفر فإذا فيه صفتك كما أراك الساعة وإذا فيه ما حتل وما حترم وإذا فيه أنك 
وأمتك احلمادون قرباهنم دماؤهم وأناجيلهم } صلى اهللا عليه وسلم{خري األنبياء وأمتك خري األمم وأمسك أمحد 
  يتحنن اهللا إليهم كتحنن الطري على أفراخه صدورهم ال حيضرون قتال إال وجربيل معهم

  مث قال يل إذا مسعت به فاخرج إليه وآمن به وصدق به
يا } صلى اهللا عليه وسلم{حيب أن يسمع أصحابه حديثه فأتاه يوما فقال النيب } صلى اهللا عليه وسلم{فكان النيب 
  نعمان حدثنا

  يتبسم مث قال أشهد أين رسول اهللا} هللا عليه وسلمصلى ا{فابتدأ النعمان احلديث من أوله فرأى رسول اهللا 



ويقال أن النعمان هذا هو الذي قتله األسود العنسي وقطعه عضوا عضوا وهو يقول أشهد أن حممدا رسول اهللا 
  وأنك كذاب مفتر على اهللا عز وجل مث حرقه بالنار

  ذكر املبعث

  ربعني سنة بعثه اهللا رمحة للعاملني وكافة للناسأ} صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق فلما بلغ رسول اهللا 
وكان اهللا قد أخذ له امليثاق على كل نيب بعثه قبله باإلميان به والتصديق له والنصر على من خالفه وأخذ عليهم أن 

  يؤدوا ذلك إىل كل من آمن هبم وصدقهم فأدوا من ذلك ما كان عليهم من احلق

وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث } ى اهللا عليه وسلمصل{فيه يقول اهللا تعاىل لنبيه حممد 
جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري أي ثقل ما محلتكم من 

  ) ٨١ -آل عمران ( عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 
  النبيني مجيعا بالتصديق له والنصر وأدوا ذلك إىل من آمن هبم وصدقهم من أهل هذين الكتابنيفأخذ اهللا ميثاق 

من النبوة حني أراد اهللا كرامته } صلى اهللا عليه وسلم{وعن عائشة رضي اهللا عنها أن أول ما ابتدى ء به رسول اهللا 
  ورمحة العباد به الرؤيا الصادقة ال يرى رؤيا إال جاءت كفلق الصبح
  وحبب اهللا إليه اخللوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن خيلو وحده

حني أراده اهللا بكرامته وابتدائه بالنبوة كان إذا خرج } صلى اهللا عليه وسلم{وعن بعض أهل العلم أن رسول اهللا 
عليه صلى اهللا {حلاجته أبعد حىت حتسر عنه البيوت ويفضي إىل شعاب مكة وبطون أوديتها فال مير رسول اهللا 

حبجر وال شجرة إال قال السالم عليك يا رسول اهللا فيلتفت حوله عن ميينه ومشاله وخلفه فال يرى إال } وسلم
  الشجرو احلجارة

  فمكث كذلك يرى ويسمع ما شاء اهللا أن ميكث
  مث جاءه جربيل مبا جاءه من كرامة اهللا وهو حبراء يف رمضان

من } صلى اهللا عليه وسلم{كان بدء ما ابتدى ء به رسول اهللا  وعن عبيد بن عمري بن قتادة الليثي حيدث كيف
  النبوة حني جاءه جربيل قال

جياور يف حراء من كل سنة شهرا وكان ذلك مما حتنث به قريش يف اجلاهلية } صلى اهللا عليه وسلم{كان رسول اهللا 
  والتحنث التربر

فإذا قضى جواره من شهره ذلك كان أول ما فكان جياور ذلك الشهر من كل سنة يطعم من جاءه من املساكني 
  يبدأ به إذا انصرف قبل أن يدخل بيته الكعبة فيطوف هبا سبعا أو ما شاء اهللا مث يرجع إىل بيته

صلى اهللا عليه {حىت إذا كان الشهر الذي أراد اهللا به فيه ما أراد من كرامته وذلك الشهر رمضان خرج رسول اهللا 
رج جلواره ومعه أهله حىت إذا كانت الليلة اليت أكرمه اهللا فيها برسالته ورحم العباد إىل حراء كما كان خي} وسلم

  هبا جاءه جربيل بأمر اهللا

فجاءين وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال إقرأ قلت ما أقرأ فغتين به } صلى اهللا عليه وسلم{قال رسول اهللا 
ما أقرأ فغتين به حىت ظننت أنه املوت مث أرسلين فقال اقرأ قلت ما حىت ظننت أنه املوت مث أرسلين فقال اقرأ فقلت 

أقرأ فغتين به حىت ظننت أنه املوت مث أرسلين فقال اقرأ قلت ماذا أقرأ ما أقول ذلك إال افتداء منه أن يعود يل مبثل 



  ما صنع
( لم علم اإلنسان ما مل يعلم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق اقرأ وربك األكرم الذي علم بالق

  ) ٥ - ١العلق 
  فقرأهتا مث انتهى فانصرف عين وهببت من نومي فكأمنا كتبت يف قليب كتابا

  فخرجت حىت إذا كنت يف وسط من اجلبل مسعت صوتا من السماء يقول يا حممد أنت رسول اهللا وأنا جربيل
قدميه يف أفق السماء يقول يا حممد أنت رسول اهللا فرفعت رأسي إىل السماء أنظر فإذا جربيل يف صورة رجل صاف 

  وأنا جربيل
فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر وجعلت أصرف وجهي عنه يف آفاق السماء فال أنظر يف ناحية منها إال رأيته 

  كذلك
ا إليها وأنا فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حىت بعثت خدجية رسلها يف طليب فبلغوا مكة ورجعو

واقف يف مكاين ذلك مث انصرف عين وانصرفت عنه راجعا إىل أهلي حىت أتيت خدجية فجلست إىل فخذها مضيفا 
  إليها

  فقالت يا أبا القاسم أين كنت فواهللا لقد بعثت رسلي يف طلبك فبلغوا مكة ورجعوا إيل
  ة بيده إين ألرجو أن تكون نيب هذه األمةمث حدثتها بالذي رأيت فقالت أبشر يا بن عمي واثبت فوالذي نفس خدجي

مث قامت فجمعت عليها ثياهبا مث انطلقت إىل ورقة بن نوفل وهو ابن عمها وكان قد تنصر وقرأ الكتب ومسع من 
أنه رأى ومسع فقال ورقة قدوس قدوس } صلى اهللا عليه وسلم{أهل التوراة واإلجنيل فأخربته مبا أخربها رسول اهللا 

بيده لئن كنت صدقتين يا خدجية لقد جاءه الناموس األكرب الذي كان يأيت موسى وإنه لنيب هذه  والذي نفس ورقة
  األمة فقويل له فليثبت

  فأخربته بقول ورقة} صلى اهللا عليه وسلم{فرجعت خدجية إىل رسول اهللا 

فطاف هبا فلقيه جواره وانصرف صنع كما كان يصنع بدأ بالكعبة } صلى اهللا عليه وسلم{فلما قضى رسول اهللا 
  ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال له يا بن أخي أخربين مبا رأيت ومسعت

فقال له ورقة والذي نفسي بيده إنك لنيب هذه األمة ولقد جاءك الناموس } صلى اهللا عليه وسلم{فأخربه رسول اهللا 
دركت ذلك اليوم ألنصرن اهللا نصرا األكرب الذي جاء موسى ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه ولئن أن أ

  يعلمه
  إىل منزله} صلى اهللا عليه وسلم{مث أدىن رأسه منه فقبل يا فوخه مث انصرف رسول اهللا 

أي ابن عم أتستطيع أن ختربين بصاحبك هذا الذي } صلى اهللا عليه وسلم{ويروى عن خدجية أهنا قالت لرسول اهللا 
  فأخربين به يأتيك إذا جاءك قال نعم قالت فإذا جاءك

يا خدجية هذا جربيل قد جاءين قالت قم يا } صلى اهللا عليه وسلم{فجاءه جربيل كما كان يصنع فقال رسول اهللا 
بن عم فاجلس على فخذي اليسرى فقام فجلس عليها قالت هل تراه قال نعم قالت فتحول فاقعد على فخذي 

نعم قالت فتحول فاجلس يف حجري فتحول فجلس يف اليمىن فتحول فقعد على فخذها اليمىن فقالت هل تراه قال 
  حجرها مث قالت له هل تراه قال نعم فتحسرت

  جالس يف حجرها مث قالت هل تراه قال ال} صلى اهللا عليه وسلم{وألقت مخارها ورسول اهللا 
  قالت يا ابن عم اثبت وأبشر فو اهللا إنه مللك ما هذا بشيطان



  بينها وبني درعها فذهب عند ذلك جربيل} ى اهللا عليه وسلمصل{ويروي أن خدجية أدخلت رسول اهللا 
  بالتنزيل يف رمضان} صلى اهللا عليه وسلم{وابتدى ء رسول اهللا 

  )البقرة ( يقول اهللا عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان 
  )ة السورة إىل فاحت - ١القدر ( وقال إنا أنزلناه يف ليلة القدر 

وقال حم والكتاب املبني إنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا 
  ) ٤ - ١الدخان ( مرسلني 

يعين ملتقي رسول )  ٤٢األنفال ( وقال إن كنتم آمنتم باهللا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان 
  واملشركني ببدر وذلك يوم اجلمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان} صلى اهللا عليه وسلم{ اهللا

هكذا أورد ابن إسحاق رمحه اهللا هذه اآليات كاملستشهد هبا على ابتداء التنزيل يف شهر رمضان على رسول اهللا 
  } صلى اهللا عليه وسلم{

  ويف صورة هذا االستشهاد نظر
رمضان الذي أنزل فيه القرآن عموم نزول القرآن جبملته فيه وكذلك قوله إنا أنزلناه فإن ظاهر قوله سبحانه شهر 

  يف ليلة القدر و إنا أنزلناه يف ليلة مباركة
  هكذا بل أنزله اهللا عليه يف رمضان} صلى اهللا عليه وسلم{ومل يقع األمر يف إنزاله على رسوله 

  و أحداث احملدثني أو ما شاء اهللا من هداية العاملنيويف غريه متفرقا آيات وسورا حبسب سؤال السائلني أ
وقد قيل يف قوله تعاىل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أي الذي أنزل يف شأنه القرآن أي نزل 

  األمر من اهللا عز وجل بصيامه كتابا يتلى وقرآنا ال يدرس وال يبلى
رضها ونزل القرآن يف عائشة رضي اهللا عنها وإمنا نزلت منه كما يقال نزل القرآن بالصالة أي نزل جزء منه بف

  آيات برباءهتا من اإلفك
  ومثل هذا اإلطالق موجود يف األحاديث واآلثار كثريا

ولنسلم أن معىن قوله أنزل فيه القرآن أي ابتدئ فيه إنزاله فقد قيل ذلك وليس ببعيد يف املفهوم وال مما تضيق عنه 
اجملرى اآليتني األخريتني ومها إنا أنزلناه يف ليلة مباركة و إنا أنزلناه يف ليلة القدر وإن بعد  سعة الكالم مث جنري ذلك

ذلك فيهما ملا ورد من اآلثار املصححة حلكم عمومهما حسبما نذكره بعد فما بال اآلية األخرى اليت هي وما أنزلنا 
ام وقد أعقبها مفسرا بأن املعين بذلك يوم بدر وهو على عبدنا يوم الفرقان يوم التقي اجلمعان تنتظم يف هذا النظ

  احلق
وهل كان يوم بدر إال يف السنة الثانية من اهلجرة وبعد اثنيت عشرة سنة من البعث ونزول الوحي أو بعد مخس 

مبكة بعد النبوة وما زال } صلى اهللا عليه وسلم{عشرة سنة على ما ورد من اخلالف يف مدة مكث رسول اهللا 
  ملكي واملدين ينزل يف ماضي تلك السننيالقرآن ا

فإن كان ابن إسحاق عين ما ذكرناه عنه ونسبناه إليه فقد بينا وجه رده واستوفينا التنبيه عليه وإن كان عين غري 
  ذلك فقصر عنه حترير عبارته أو سقط على الناقل من كالمه ما كان يفي لو بقي بإفهامه فاهللا تعاىل أعلم

  ن يصيب ويسلم إال أنه ال ينكر أن يغلط هذا البشروالرجل أوىل منا بأ
ونعوذ باهللا أن نقصد هبذا االعتداد على ذي علم أو الغض من ذي حق فإن العلماء هم آباؤنا األقدمون وهداتنا 



املتقدمون بأنوارهم نسري فنبصر ونستبصر وإىل غاياهتم جنري فطورا نصل وأطوارا نقصر فلهم دوننا قصب السبق 
نا يف كل اآلحوال أعظم احلق إذا أصابوا اعتمدنا وإذا أخطأوا استفدنا وإذا أفادوا استمددنا فجزاهم اهللا وهلم علي

  عنا أفضل اجلزاء ووفقنا لتوفية حقوق األئمة والعلماء
وبعد فمن أحسن ما يتقلد يف تلك اآليات الثالث اليت صدر هبا كالمه مما حيفظ حكم عمومها ويطابق ظاهر 

رواه سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهم أمجعني أن القرآن أنزل مجلة واحدة يف شهر رمضان مفهومها ما 
  شيئا فشيئا إىل حني وفاته} صلى اهللا عليه وسلم{إىل مساء الدنيا فجعل يف بيت العزة مث أنزل على النيب 

  ةوقيل للشعيب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أما كان ينزل يف سائر السن
يف شهر رمضان ما أنزل يف ماضي } صلى اهللا عليه وسلم{قال بلى ولكن جربيل عليه السالم كان يعارض حممدا 

  السنة فيمحو اهللا ما يشاء ويثبت
وهو مؤمن باهللا مصدق ملا جاءه منه قد قبله } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق مث تتام الوحي إىل رسول اهللا 

  له على رضا العباد وسخطهمبقبوله وحتمل منه ما مح
وللنبوة أثقال ومؤنة ال حيملها وال يستطيع هبا إال أهل القوة والعزم من الرسل بعون اهللا وتوفيقه ملا يلقون من الناس 

  وما يرد عليهم مما جاءوا به عن اهللا عز وجل
  ف واألذىعلى أمر اهللا على ما يلقى من قومه من اخلال} صلى اهللا عليه وسلم{فمضى رسول اهللا 

  وآمنت به خدجية بنت خويلد وصدقت مبا جاءه من اهللا وآزرته على أمره
  فكانت أول من آمن باهللا ورسوله وصدق مبا جاء منه

فخفف اهللا بذلك عن رسوله ال يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إال فرج اهللا عنه هبا إذا 
  ون عليه أمر الناسرجع إليها تثبته وختفف عليه وتصدقه وهت

  يرمحها اهللا
  الوحي حىت شق عليه وأحزنه} صلى اهللا عليه وسلم{مث فتر عن رسول اهللا 

  فجاءه جربيل بسورة والضحى يقسم له ربه جل وعال وهو الذي أكرمه مبا أكرمه به ما ودعه وال قالة
  أبغضك منذ أحبك فقال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى يقول ما حرمك فتركك وما

  ولآلخرة خري لك من األوىل أي ملا عندي من مرجعك إيل خري لك مما عجلت لك من الكرامة يف الدنيا
  ولسوف يعطيك ربك فترضى من الفلج يف الدنيا والثواب يف اآلخرة

  أمل جيدك يتيما فآوى ووجدك ضاال فهدى ووجدك عائال فأغىن
  أمره ومنه عليه يف يتمه وعيلته وضاللته واستنقاذه من ذلك كله برمحته يعرفه مبا ابتدأه به من كرامته يف عاجل

  فأما اليتيم فال تقهر وأما السائل فال تنهر أي ال تكن جبارا وال متكربا وال فحاشا فظا على الضعفاء من عباد اهللا
  وأما بنعمة ربك فحدث اذكرها وادع إليها

أنعم اهللا به عليه وعلى العباد به من النبوة سرا إىل من يطمئن به  يذكر ما} صلى اهللا عليه وسلم{فجعل رسول اهللا 
  إليه من أهله

  وافترضت عليه الصالة فصلى صلوات اهللا وسالمه عليه ورمحته وبركاته
أول ما افترضت ركعتني ركعتني } صلى اهللا عليه وسلم{قالت عائشة رمحها اهللا افترضت الصالة على رسول اهللا 

   أمتها يف احلضر أربعا وأقرها يف السفر على فرضها األول ركعتنيكل صالة مث إن اهللا



أتاه جربيل وهو بأعلى مكة } صلى اهللا عليه وسلم{وعن بعض أهل العلم أن الصالة حني افترضت على رسول اهللا 
ظر لرييه ين} صلى اهللا عليه وسلم{فهمز له بعقبة يف ناحية الوادي فانفجرت له منه عني فتوضأ جربيل ورسول اهللا 

كما رأى جربيل توضأ مث قام به جربيل فصلى به } صلى اهللا عليه وسلم{كيف الطهور للصالة مث توضأ رسول اهللا 
خدجية } صلى اهللا عليه وسلم{بصالته مث انصرف جربيل فجاء رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{وصلى رسول اهللا 

توضأت كما توضأ هلا مث صلى هبا كما صلى به جربيل فصلت فتوضأ لرييها كيف الطهور للصالة كما أراه جربيل ف
  بصالته

صلى اهللا {وعن نافع بن جبري بن مطعم وكان كثري الرواية عن ابن عباس قال ملا افترضت الصالة على رسول اهللا 
أتاه جربيل فصلى به الظهر حني مالت الشمس مث صلى به العصر حني كان ظله مثله مث صلى به } عليه وسلم

غرب حني غابت الشمس مث صلى به العشاء اآلخرة حني ذهب الشفق مث صلى به الصبح حني طلع الفجر مث امل
صلى به الظهر حني كان ظله مثله مث صلى به العصر حني كان ظله مثليه مث صلى به املغرب حني غابت الشمس 

  لوقتها باألمس مث صلى به العشاء
  به الصبح مسفرا غري مشرقاآلخرة حني ذهب ثلث الليل األول مث صلى 

  مث قال يا حممد الصالة فيما بني صالتك اليوم وصالتك باألمس
وصلى وصدق مبا جاءه من } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق مث كان أول ذكر من الناس آمن برسول اهللا 

  اهللا تبارك وتعاىل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وهو ابن عشر سنني يومئذ
  قبل اإلسالم} صلى اهللا عليه وسلم{أنعم اهللا به عليه أنه كان يف حجر رسول اهللا وكان مما 

} صلى اهللا عليه وسلم{وذلك أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو طالب ذا عيال كثري فقال رسول اهللا 
ما ترى من هذه  للعباس عمه وكان من أيسر بين هاشم يا عباس إن أخاك أبا طالب كثري العيال وقد أصاب الناس

  األزمة فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله آخذ من بنيه رجال وتأخذ أنت رجال فنكفهما عنه قال العباس نعم
فانطلقا حىت أتيا أبا طالب فقاال إنا نريد خنفف عنك من عيالك حىت ينكشف عن الناس ما هم فيه فقال هلما أبو 

  تما ويقال عقيال وطالباطالب إذا تركتما يل عقيال فاصنعا ما شئ
عليا فضمه إليه وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه فلم يزل علي مع رسول } صلى اهللا عليه وسلم{فأخذ رسول اهللا 

حىت بعثه اهللا نبيا فاتبعه علي وآمن به وصدقه ومل يزل جعفر عند العباس حىت أسلم } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 
  واستغىن عنه

كان إذا حضرت الصالة خرج إىل شعاب مكة وخرج } صلى اهللا عليه وسلم{أن رسول اهللا وذكر بعض أهل العلم 
معه علي بن أيب طالب مستخفيا من أيب طالب ومن مجيع أعمامه وسائر قومه فيصليان الصلوات فيها فإذا أمسيا 

  رجعا فمكثا كذلك ما شاء اهللا أن ميكثا

  قال لرسول اهللا يابن أخي ما هذا الدين الذي أراك تدين بهمث إن أبا طالب عثر عليهما يوما ومها يصليان ف
بعثين اهللا به } صلى اهللا عليه وسلم{قال أي عم هذا دين اهللا ودين مالئكته ورسله ودين أبينا إبراهيم أو كما قال 

 عليه أو رسوال إىل العباد وأنت أي عم أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إىل اهلدى وأحق من أجابين إليه وأعانين
  كما قال

فقال أبو طالب أي ابن أخي إين ال أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه ولكن واهللا ال خيلص إليك بشيء 



  تكرهه ما بقيت
  وذكروا أنه قال لعلي أي بين ما هذا الدين الذي أنت عليه

  فقال يا أبت آمنت برسول اهللا وصدقت مبا جاء به وصليت معه هللا واتبعته
  زعموا أنه قال له أما إنه مل يدعك إال إىل خري فالزمهف

فكان أول ذكر أسلم وصلى } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق مث أسلم زيد بن حارثة الكليب موىل رسول اهللا 
  بعد علي بن أيب طالب

نت خويلد وقيل بل وعن غري ابن إسحاق أن زيدا أصابه يف اجلاهلية سباء فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خدجية ب
فأعتقه وتبناه وذلك قبل أن يوحي إليه وكان حارثة أبوه } صلى اهللا عليه وسلم{وهبه هلا فوهبته خدجية لرسول اهللا 

  قد جزع عليه جزعا شديدا وبكى عليه حني فقده فقال
  بكيت على زيد ومل أدر ما فعل
  أحي فريجى أم أتى دونه األجل

  فواهللا ما أدري وإين لسائل
  ك بعدي السهل أم غالك اجلبلأغال

  ويا ليت شعري هل لك الدهر أوبة
  فحسيب من الدنيا رجوعك يل جبل

  تذكرنيه الشمس عند طلوعها
  وتعرض ذكراه إذا غرهبا أفل

  وإن هبت األرواح هيجن ذكره
  فيا طول ما حزين عليه وما وجل

  سأعمل نص العيس يف األرض جاهدا
  وال أسأم التطواف أو تسأم اإلبل

  يت أو تأيت علي منييتحيا
  فكل امرئ فان وإن غره األمل

  الطويل
  مث إن أناسا من كلب حجوا فرأوا زيدا فعرفهم وعرفوه فأعلموا أباه ووصفوا له موضعه وعند من هو

  فخرج أبوه حارثة وعمه كعب ابنا شراحيل لفدائه

عبد املطلب بن هاشم يا بن سيد قومه  فدخال عليه فقاال يا بن} صلى اهللا عليه وسلم{وقدما مكة فسأال عن النيب 
  أنتم أهل حرم اهللا وجريانه تفكون العاين وتطعمون األسري جئناك يف ابننا عبدك فامنن عليه وأحسن إلينا يف فدائه

  قال من هو قالوا زيد بن حارثة
  فهال غري ذلك قالوا ما هو} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

ركم فهو لكم وإن اختارين فو اهللا ما أنا بالذي أختار على من اختارين أحدا قاال قد زدتنا قال أدعوه فأخريه فإن اختا
  على النصف وأحسنت

فدعاه فقال هل تعرف هؤالء قال نعم قال من هذا قال أيب وهذا عمي قال فأنا من قد عملت ورأيت صحبيت لك 



  فاخترين أو اخترمها
  ت مين مكان األب والعمقال زيد ما أنا بالذي اختار عليك أحدا أن

  فقاال وحيك يا زيد أختتار العبودية على احلرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك
  قال نعم قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا

رثين أخرجه إىل احلجر فقال يا من حضر اشهدوا أن زيدا ابين ي} صلى اهللا عليه وسلم{فلما رأى ذلك رسول اهللا 
  وأرثه فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما فانصرفوا

  فدعي زيد بن حممد حىت جاء اهللا باإلسالم فنزلت ادعوهم آلبائهم فدعى من يومئذ زيد بن حارثة
قال ابن إسحاق مث أسلم أبو بكر بن أيب قحافة وامسه عتيق وقيل عبد اهللا وعتيق لقب حلسن وجهه وعتقه فيما قال 

  ابن هشام
  اسم أيب قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤيو

  فلما أسلم أظهر إسالمه ودعا إىل اهللا وإىل رسوله
وكان أبو بكر رجال مؤلفا لقومه حمببا سهال وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش هبا ومبا كان فيها من خري 

ف وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغري واحد من األمر لعلمه وجتارته وشر وكان رجال تاجرا ذا خلق ومعرو
  وحسن جمالسته

فجعل يدعوا إىل اإلسالم من وثق به من قومه ممن يغشاه وجيلس إليه قال فأسلم بدعائه فيما بلغين عثمان بن عفان 
ويلد بن أسد بن عبد العزي بن بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي والزبري بن العوام بن خ

قصي وعبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة بن كالب وسعد بن أيب وقاص مالك بن 
  أهيب بن عبد مناف بن زهرة وطلحة بن عبيد اهللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة

  ابوا له فأسلموا وصلواحني استج} صلى اهللا عليه وسلم{فجاء هبم إىل رسول 
يقول فيما بلغين ما دعوت أحدا إىل اإلسالم إال كانت فيه عنده كبوة } صلى اهللا عليه وسلم{فكان رسول اهللا 

  ونظر وتردد إال ما كان من أيب بكر بن أيب قحافة ما عكم عنه حني ذكرته له وما تردد فيه
} صلى اهللا عليه وسلم{سالم فصلوا وصدقوا رسول اهللا قال فكان هؤالء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس باإل

  وصدقوا مبا جاءه من اهللا
  مث أسلم أبو عبيدة عامر بن عبد اهللا بن اجلراح بن هالل بن أهيب بن ضبة ابن احلارث بن فهر

  وأبو سلمة عبد اهللا بن عبد األسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم
  أيب جندب بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم واألرقم بن أيب األرقم بن أسد

  وعثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي
  وأخواه قدامة وعبد اهللا ابنا مظعون

  وعبيدة بن احلارث بن املطلب بن عبد مناف بن قصي
  بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤيوسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزي بن عبد اهللا بن قرط 

  وامرأته فاطمة بنت عمه اخلطاب بن نفيل أخت عمر بن اخلطاب
  وأمساء بنت أيب بكر الصديق

  وعائشة بنت أيب بكر الصديق وهي صغرية



  وخباب بن األرت حليف بين زهرة
  وعمري بن أيب وقاص أخو سعد بن أيب وقاص

  زهرةوعبد اهللا بن مسعود اهلذيل حليف بين 
  ومجاعة سوى هؤالء مساهم ابن إسحاق

  قال مث دخل الناس يف اإلسالم أرساال من الرجال والنساء حىت فشا ذكر اإلسالم مبكة وحتدث به

أن يصدع مبا جاءه منه وأن يبادي الناس بأمره ويدعوا إليه } صلى اهللا عليه وسلم{مث إن اهللا عز وجل أمر رسوله 
  أمره واستسر به إىل أن أمره اهللا} صلى اهللا عليه وسلم{وكان بني ما أخفي رسول اهللا 

  ) ٩٤احلجر ( بإظهاره ثالث سنني فيما بلغين من مبعثه مث قال اهللا له فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني 
ويف موضع )  ١١٥ - ١١٤الشعراء ( مث قال وأنذر عشريتك األقربني واخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمنني 

  ) ٤٨٩احلجر ( جناحك للمؤمنني وقل إين أنا النذير املبني آخر واخفض 
إذا صلوا ذهبوا يف الشعاب واستخفوا بصالهتم من قومهم } صلى اهللا عليه وسلم{قال وكان أصحاب رسول اهللا 

يف شعب من شعاب مكة إذ ظهر } صلى اهللا عليه وسلم{فبينا سعد بن أيب وقاص يف نفر من أصحاب رسول اهللا 
من املشركني وهم يصلون فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حىت قاتلوهم فضرب سعد يومئذ رجال  عليهم ناس

  من املشركني بلحي بعري فشجه
  فكان أول دم هريق يف اإلسالم

قومه باإلسالم وصدع به كما أمره اهللا مل يبعد منه قومه ومل يردوا عليه } صلى اهللا عليه وسلم{فلما بادي رسول اهللا 
  كر آهلتهم وعاهباحىت ذ

  فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وأمجعوا خالفه وعداوته إال من عصم اهللا منهم باإلسالم وهم قليل مستخفون
صلى اهللا عليه {عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه ومضى رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{وحدب على رسول اهللا 

  على أمر اهللا مظهرا له ال يرده عنه شيء} وسلم
ال يعتبهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعيب آهلتهم } صلى اهللا عليه وسلم{فلما رأت قريش أن رسول اهللا 

  ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم
يسلمه هلم مشى رجال من أشرافهم إىل أيب طالب عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد مشس وأبو سفيان بن حرب وأبو 

ن هشام واحلارث بن أسد بن عبد العزي بن قصي واألسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزي وأبو جهل البختري ب
  بن هشام بن املغرية ونبيه ومنبه ابنا احلجاج والعاص بن وائل ومن مشى منهم

وإما أن  فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آهلتنا وعاب ديننا وسفه أحالمنا وضلل آباءنا فإما أن تكفه عنا
  ختلي بيننا وبينه فإنك على مثل ما حنن عليه من خالفه فنكيفه

  فقال هلم أبو طالب قوال رفيقا وردهم ردا مجيال فانصرفوا عنه
  على ما هو عليه يظهر دين اهللا ويدعو إليه} صلى اهللا عليه وسلم{ومضى رسول اهللا 

} صلى اهللا عليه وسلم{رت قريش ذكر رسول اهللا مث شري األمر بينه وبينهم حىت تباعد الرجال وتضاعنوا وأكث
  بينها فتذامروا فيه وحض بعضهم بعضا عليه

مث إهنم مشوا إىل أيب طالب مرة أخرى فقالوا له يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا وإنا قد استنهيناك من ابن 



ه أحالمنا وعيب آهلتنا حىت تكفه عنا أو ننازله أخيك فلم تنهه عنا وإنا واهللا ال نصرب على هذا من شتم آبائنا وتسفي
  وإياك يف ذلك حىت يهلك أحد الفريقني أو كما قالوا له

} صلى اهللا عليه وسلم{مث انصرفوا عنه فعظم على أيب طالب فراق قومه وعداوهتم ومل يطب نفسا بإسالم رسول اهللا 
  وال خذالنه

  } صلى اهللا عليه وسلم{بعث إىل رسول اهللا وذكر أن أبا طالب حني قالت له قريش هذه املقالة 
فقال له يا بن أخي إن قومك قد جاءوين فقالوا كذا وكذا للذي قالوا له فأبق علي وعلى نفسك وال حتملين من 

  األمر ما ال أطيق
  أنه قد بدا لعمه فيه بداء وأنه خاذله ومسلمه وأنه} صلى اهللا عليه وسلم{فظن رسول اهللا 

القيام معه فقال له يا عم واهللا لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يساري على أن أترك قد ضعف عن نصرته و
  هذا األمر حىت يظهره اهللا أو أهلك فيه ما تركته

  فبكى} صلى اهللا عليه وسلم{مث استعرب رسول اهللا 
فقل ما أحببت فو اهللا ال  مث قام فلما وىل ناداه أبو طالب فقال أقبل يا بن أخي فأقبل عليه فقال اذهب يا بن أخي

  أسلمك لشيء أبدا
  } صلى اهللا عليه وسلم{مث إن قريشا حني عرفوا أن أبا طالب قد أىب خذالن رسول اهللا 

وإسالمه مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن املغرية فقالوا له يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أهند فىت يف قريش وأمجله 
ذه ولدا وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق مجاعة فخذه فلك عقله ونصره واخت

  قومك وسفه أحالمهم فنقلته فإمنا هو رجل كرجل
  قال واهللا لبئس ما تسومونين أتعطونين ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابين تقتلونه هذا واهللا ما ال يكون أبدا

يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكره  فقال املطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف واهللا
  فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا

  فقال له أبو طالب واهللا ما أنصفوين ولكنك قد أمجعت خذالين ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدا لك أو كما قال
  فحقب األمر ومحيت احلرب وتنابذ القوم وبادي بعضهم بعضا

الذين } صلى اهللا عليه وسلم{تذامروا بينهم على من يف القبائل منهم من أصحاب رسول اهللا  قال مث إن قريشا
  أسلموا معه

  فوثبت كل قبيلة على من فيهم من املسلمني يعذبوهنم ويفتنوهنم عن دينهم
أترك  قد ضعف عن نصرته والقيام معه فقال له يا عم واهللا لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يساري على أن

  هذا األمر حىت يظهره اهللا أو أهلك فيه ما تركته
  فبكى} صلى اهللا عليه وسلم{مث استعرب رسول اهللا 

مث قام فلما وىل ناداه أبو طالب فقال أقبل يا بن أخي فأقبل عليه فقال اذهب يا بن أخي فقل ما أحببت فو اهللا ال 
  أسلمك لشيء أبدا

  } صلى اهللا عليه وسلم{أىب خذالن رسول اهللا  مث إن قريشا حني عرفوا أن أبا طالب قد
وإسالمه مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن املغرية فقالوا له يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أهند فىت يف قريش وأمجله 

فخذه فلك عقله ونصره واختذه ولدا وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق مجاعة 



  فه أحالمهم فنقلته فإمنا هو رجل كرجلقومك وس
  قال واهللا لبئس ما تسومونين أتعطونين ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابين تقتلونه هذا واهللا ما ال يكون أبدا

فقال املطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف واهللا يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكره 
  منهم شيئافما أراك تريد أن تقبل 

  فقال له أبو طالب واهللا ما أنصفوين ولكنك قد أمجعت خذالين ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدا لك أو كما قال
  فحقب األمر ومحيت احلرب وتنابذ القوم وبادي بعضهم بعضا

الذين  }صلى اهللا عليه وسلم{قال مث إن قريشا تذامروا بينهم على من يف القبائل منهم من أصحاب رسول اهللا 
  أسلموا معه

  فوثبت كل قبيلة على من فيهم من املسلمني يعذبوهنم ويفتنوهنم عن دينهم

ومنع اهللا تبارك وتعاىل رسوله منهم بعمه أيب طالب وقد قام أبو طالب حني رأى قريشا يصنعون ما يصنعون يف بين 
والقيام دونه فاجتمعوا إليه } يه وسلمصلى اهللا عل{هاشم وبين املطلب فدعاهم إىل ما هو عليه من منع رسول اهللا 
  وقاموا معه وأجابوه إىل ما دعاهم إليه إال ما كان من أيب هلب

فلما رأى أبو طالب من قومه ما سره من جدهم وحدهبم عليه جعل ميدحهم ويذكر قدميهم وفضل رسول اهللا 
  أمره فقال فيهم ومكانه منهم ليشد هلم رأيهم وليحدبوا معه على} صلى اهللا عليه وسلم{

  إذا اجتمعت يوما قريش ملفخر
  فعبد مناف سرها وصميمها

  فإن حصلت أشراف عبد منافها
  ففي هاشم أشرافها وقدميها
  وإن فخرت يوما فإن حممدا

  هو املصطفى من سرها وكرميها
  تداعت قريش غثها ومسينها

  علينا فلم تظفر وطاشت حلومها
  وكنا قدميا ال نقر ظالمة

  خلدود نقيمهاإذا ما ثنوا صعر ا
  وحنمي محاها كل يوم كريهة

  ونضرب عن أحجارها من يرومها
  بنا انتعش العود الذوي وإمنا
  بأكنافنا تندى وتنمي أرومها

  الطويل
مث إن الوليد بن املغرية اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر املوسم فقال هلم يا معشر قريش إنه 

د العرب ستقدم عليكم فيه وقد مسعوا بأمر صاحبكم هذا فأمجعوا فيه رأيا واحدا وال قد حضر هذا املوسم وإن وفو
  ختتلفوا فيكذب بعضكم بعضا

  قالوا فأنت يا أبا عبد مشس فقل وأقم لنا رأيا نقول فيه



  قال بل أنتم فقولوا أمسع قالوا نقول كاهن
ال سجعه قالوا فنقول جمنون قال ما هو مبجنون قال واهللا ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن و

  لقد رأينا اجلنون وعرفناه فما هو خبنقه وال ختاجله وال وسوسته قالوا فنقول شاعر قال ما هو بشاعر
لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر قالوا فنقول ساحر قال ما هو 

  رهم فما هو بنفثه وال عقدهبساحر قد رأينا السحار وسح

قالوا فما نقول يا أبا عبد مشس قال واهللا إن لقوله حلالوة وإن أصله لعذق وإن فرعه جلناة وما أنتم بقائلني من هذا 
شيئا إال عرف أنه باطل وإن أقرب القول فيه ألن تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بني املرء وأبيه وبني 

  رء وزوجه وبني املرء وعشريتهاملرء وأخيه وبني امل
فتفرقوا عنه بذلك فجعلوا جيلسون لسبل الناس حني قدموا املوسم ال مير هبم أحد إال حذروه إياه وذكروا هلم أمره 

  فانتشر ذكره يف بالد العرب كلها} صلى اهللا عليه وسلم{وصدرت العرب من ذلك املوسم بأمر رسول اهللا 
أن يركبوه مع قومه قال قصيدته اليت يعوذ فيها حبرم مكة ومبكانه منها وتودد  فلما خشي أبو طالب دمهاء العرب

صلى اهللا عليه {فيها أشراف قومه وهو على ذلك خيربهم وغريهم يف ذلك من شعره أنه غري مسلم رسول اهللا 
  وال تاركه لشيء أبدا حىت يهلك دونه وأوهلا} وسلم

  وملا رأيت القوم الود فيهم
  عرى والوسائلوقد قطعوا كل ال

  وقد صارحونا بالعداوة واألذى
  وقد طاوعوا أمر العدو املزايل
  وقد حالفوا قوما علينا أظنة
  يعضون غيظا خلفنا باألنامل

  صربت هلم نفسي بسمراء مسحة
  وأبيض عضب من تراث املقاول

  وأحضرت عند البيت رهطي وإخويت
  وأمسكت من أثوابه بالوصائل

  قياما معا مستقبلني رتاجه
  دى حيث يقضي حلفه كل نافلل

  وحيث ينيخ األشعرون ركاهبم
  مبفضي السيول من إساف ونائل

  مومسة األعضاء أو قصراهتا
  خميسة بني السديس وبازل

  ترى الودع فيها والرخام وزينة
  بأعناقها معقودة كالعثاكل

  أعوذ برب الناس من كل طاعن
  علينا بسوء أو ملح بباطل



  ومن كاشح يسعى لنا مبعيبة
  من ملحق يف الدين ما مل حناولو

  وثور ومن أرسي ثبريا مكانه
  وراق لريقي يف حراء ونازل

  وبالبيت حق البيت من بطن مكة
  وباهللا إن اهللا ليس بغافل

  وباحلجر األسود إذ ميسحونه
  إذا اكتنفوه بالضحى واألصائل
  وموطئ إبراهيم يف الصخر وطأة

  على قدميه حافيا غري ناعل
  تني إىل الصفاوأشواط بني املرو

  وما فيهما من صورة ومتاثل
  ومن حج بيت اهللا من كل راكب
  ومن كل ذي نذر ومن كل راجل
  وباملشعر األقصى إذا عمدوا له

  إالل إىل مفضى الشراج القوابل
  وتوقافهم فوق اجلبال عشية

  يقيمون باأليدي صدور الرواحل
  وليلة مجع واملنازل من مىن

  وهل فوقها من حرمة ومنازل
  ع إذا ما املقربات أجزنهومج

  سراعا كما خيرجن من وقع وابل
  وباجلمرة الكربى إذا صمدوا هلا

  يؤمون قذفا رأسها باجلنادل
  وكندة إذ هم باحلصاب عشية
  جتيز هبم حجاج بكر من وائل
  حليفان شدا عقد ما اختلفا له
  وردا عليه عاطفات الوسائل

  وحطمهم مسر الصفاح وسرحه
  جلوافلوشربقه وخد النعام ا

  فهل بعد هذا من معاذ لعائذ
  وهل من معيذ يتقى اهللا عاذل
  يطاع بنا األعدا وودوا لو اننا



  تسد بنا أبواب ترك وكابل
  كذبتم وبيت اهللا نترك مكة
  ونظعن إال أمركم يف بالبل

  كذبتم وبيت اهللا نبزي حممدا
  وملا نطاعن دونه ونناضل
  ونسلمه حىت نصرع حوله
  الئلونذهل عن أبنائنا واحل

  وينهض قوم يف احلديد إليكم
  هنوض الروايا حتت ذات الصالصل
  وحىت نرى ذا الضغن يركب ردعه
  من الطعن فعل األنكب املتحامل
  وإنا لعمرو اهللا إن جد ما أرى

  لتلتبسن أسيافنا باألماثل
  بكفي فىت مثل الشهاب مسيدع
  أخي ثقة حامي احلقيقة باسل
  وما ترك قوم ال أبالك سيدا

  ذمار غري ذرب مواكلحيوط ال
  وأبيض يستسقى الغمام بكفه
  مثال اليتامي عصمة لألرامل
  يلوذ به اهلالك من آل هاشم
  فهم عنده يف رمحة وفواضل

  جزي اهللا عنا عبد مشس ونوفال
  عقوبة شر عاجال غري آجل
  مبيزان قسط ال خييس شعرية
  له شاهد من نفسه غري عائل
  لقد سفهت أحالم قوم تبدلوا

  يضا بنا والغياطلبين خلف ق
  وحنن الصميم من ذؤابة هاشم
  وآل قصي يف اخلطوب األوائل

  وسهم وخمزوم متالوا وألبوا
  علينا العدي من كل طمل وخامل

  فعبد مناف أنتم خري قومكم
  فال تشركوا يف أمركم كل واغل



  لعمري لقد وهنتم وعجزمت
  وجئتم بأمر خمطئ للمفاصل
  فإن يك قوما نتئر ما صنعتم

  ها لقحة غري باهلوحتتلبو
  فأبلغ قصيا أن سينشر أمرنا
  وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل
  ولو طرقت ليال قصيا عظيمة
  إذا ما جلأنا دوهنم يف املداخل
  ولو صدقوا ضربا خالل بيوهتم
  لكنا أسى عند النساء املطافل

  فإن تك كعب من لوي صميمة
  فال بد يوما مرة من تزايل

  فكل صديق وابن أخت نعده
  وجدنا غبه غري طائللعمري 

  سوى أن رهطا من كالب بن مرة
  براء إلينا من معقة خاذل

  ونعم ابن أخت القوم غري مكذب
  زهري حساما مفردا من محائل
  أشم من الشم البهاليل ينتمي

  إىل حسب يف حومة اجملد فاضل
  لعمري لقد كلفت وجدا بأمحد
  وإخوته دأب احملب املواصل
  لهافال زال يف الدنيا مجاال أله
  وزينا ملن وااله رب املشاكل
  فمن مثله يف الناس أي مؤمل
  إذا قاسه احلكام عند التفاضل
  حليم رشيد عادل غري طائش

  يواىل إهلا ليس عنه بغافل
  فأيده رب العباد بنصره

  وأظهر دينا حقه غري باطل
  فواهللا لوال أن أجيء بسبة
  جتر على أشياخنا يف القبائل
  لكنا اتبعناه على كل حالة



  من الدهر جدا غري قول التهازل
  لقد علموا أن ابننا ال مكذب
  لدينا وال يعىن بقول األباطل
  فأصبح فينا أمحد يف أرومة
  تقصر عنها سورة املتطاول
  حدبت بنفسي دونه ومحيته

  ودافعت عنه بالذري والكالكل
  الطويل

  والقصيدة أطول من هذا وإمنا تركنا ما تركنا منها اختصارا
  شام أن بعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرهاوذكر ابن ه

فشكوا إليه ذلك فصعد املنرب } صلى اهللا عليه وسلم{قال وحدثين من أثق به قال أقحط أهل املدينة فأتوا رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {فاستسقى فما لبث أن جاء من املطر ما أتاه أهل الضواحي يشكون منه الغرق فقال رسول اهللا 

  حوالينا وال علينااللهم } وسلم
لو أدرك أبو طالب } صلى اهللا عليه وسلم{فاجناب السحاب عن املدينة فصار حواليها كاإلكليل فقال رسول اهللا 
  هذا اليوم لسره فقال له بعض أصحابه كأنك يا رسول اهللا أردت لقوله

  وأبيض يستسقي الغمام بوجهه
  مثال اليتامى عصمة لألرامل

  قال أجل
يف العرب وبلغ البلدان ذكر باملدينة ومل يك حي } صلى اهللا عليه وسلم{لما انتشر أمر رسول اهللا قال ابن إسحاق ف

حني ذكر وقبل أن يذكر من األوس واخلروج وذلك ملا } صلى اهللا عليه وسلم{من العرب أعلم بأمر برسول اهللا 
  كانوا يسمعون من أخبار يهود وكانوا هلم حلفاء ومعهم يف بالدهم

ذكره باملدينة وحتدثوا مبا بني قريش فيه من االختالف قال أبو قيس بن األسلت األوسي وكان حيب قريشا  فلما وقع
  وكان يقيم فيهم السنني بامرأته

أرنب بنت أسد بن عبد العزي بن قصي قصيدة يعظم فيها احلرمة وينهي قريشا عن احلرب ويذكر فضلهم 
ويذكرهم بالء اهللا عندهم } صلى اهللا عليه وسلم{سول اهللا وأحالمهم ويأمرهم بالكف بعضهم عن بعض وعن ر

  ودفعه الفيل عنهم فقال
  ويا راكبا إما عرضت فبلغن
  مغلغلة عين لؤي بن غالب

  رسول امرى ء قد راعه ذات بينكم
  على النأي حمزون بذلك ناصب
  وقد كان عندي للهموم معرس
  ومل أقض منها حاجيت ومآريب
  أعيذكم باهللا من شر صنعكم



  وشر تباغيكم ودس العقارب
  وإظهار أخالق وجنوى سقيمة

  كوخز األثايف وقعها حق صائب
  فذكرهم باهللا أول وهلة

  وإحالل إحرام الظباء الشوازب
  وقل هلم واهللا حيكم حكمه

  ذروا احلرب تذهب عنكم يف املراحب
  مىت تبعثوها تبعثوها ذميمة

  هي الغول لألقصني أو لألقارب
  ةتقطع أرحاما وهتلك أم

  وتربي السديف من سنام وغارب
  فإياكم واحلرب ال تغلقنكم

  وحوضا وخيم املاء مر املشارب
  تزين لألقوام مث يروهنا

  بعاقبة إذ بينت أم صاحب
  حترق ال تشوي ضعيفا وتنتحي

  ذوي العز منكم باحلتوف الصوائب
  أمل تعلموا ما كان يف حرب داحس
  فتعتربوا أو كان يف حرب حاطب

  ن شريف مسودوكم قد أصابت م
  طويل العماد ضيفه غري خائب
  وماء هريق يف الضالل كأمنا

  أذاعت به ريح الصبا واجلنائب
  خيربكم عنها امرؤ حق عامل
  بأيامها والعلم علم التجارب

  فبيعوا احلراب ملمحارب واذكروا
  حسابكم واهللا خري حماسب

  ويل امريء فاختار دينا فال يكن
  عليكم رقيبا غري رب الثواقب

  يموا لنا دينا حنيفا فأنتمأق
  لنا غاية قد يهتدي بالذوائب
  وأنتم هلذا الناس نور وعصمة
  تؤمنون واألحالم غري عوازب



  وأنتم إذا ما حصل الناس جوهم
  لكم سره البطماء شم األرانب
  تصونون أجسادا كراما عتيقة
  مهذبة األنساب غري أشائب

  ترى طاليب احلاجات حنو بيوتكم
  بعصائب عصائب هلكى هتتدي

  لقد علم األقوام أن سراتكم
  على كل حال خري أهل اجلباجب

  فقوموا فصلوا ربكم ومتسحوا
  بأركان هذا البيت بني األخاشب

  فعندكم منه بالء ومصدق
  غداة أيب يكسوم هادي الكتائب

  كتيبته بالسهل متسى ورجله
  على القاذفات يف رءوس املناقب
  فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم

  ه بني ساف وحاصبجنود إل
  فولوا سراعا هاربني ومل يؤب
  إىل قومه ملحبش غري عصائب

  فإن هتلكوا هنلك وهتلك عصائب
  يعاش هبا قول امرى ء غري كاذب

  الطويل
  ومن أسلم معه منهم} صلى اهللا عليه وسلم{مث إن قريشا اشتد أمرهم للشقاء الذي أصاهبم يف عداوة رسول اهللا 

  سفهاءهم فكذبوه وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة واجلنون} هللا عليه وسلمصلى ا{فأغروا برسول اهللا 
مظهر ألمر اهللا ال يستخفي به مباد هلم مبا يكرهون من عيب دينهم واعتزال } صلى اهللا عليه وسلم{ورسول اهللا 

  أوثاهنم وفراقه إياهم على كفرهم
صلى {عاص ما أكثر ما رأيت قريشا أصابوا من رسول اهللا فحدث عروة بن الزبري أنه قال لعبد اهللا بن عمرو بن ال

  فيما كانوا يظهرون من عداوته} اهللا عليه وسلم
فقالوا ما رأينا مثل ما } صلى اهللا عليه وسلم{قال حضرهتم وقد اجتمع أشرافهم يوما يف احلجر فذكروا رسول اهللا 

اب ديننا وفرق مجاعتنا وسب آهلتنا لقد صربنا منه صربنا عليه من أمر هذا الرجل قط سفه أحالمنا وشتم آباءنا وع
  على أمر عظيم أو كما قالوا

فأقبل ميشي حىت استلم الركن مث مر هبم طائفا بالبيت } صلى اهللا عليه وسلم{فبينما هم يف ذلك طلوع رسول اهللا 
  فلما مر هبم غمزوه ببعض القول

مث مضى فلما مر هبم الثانية غمزوه مبثلها فعرفت ذلك  }صلى اهللا عليه وسلم{قال فعرفت ذلك يف وجه رسول اهللا 



مث مر هبم الثالثة فغمزوه مبثلها فوقف مث قال أتسمعون يا معشر قريش } صلى اهللا عليه وسلم{يف وجه رسول اهللا 
والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح قال فأخذت القوم كلمته حىت ما منهم رجل إال كأمنا على رأسه طائر واقع 

 أن أشدهم وصاة فيه قبل ذلك لريفؤه بأحسن ما جيد من القول حىت إنه ليقول انصرف يا أبا القاسم فواهللا ما حىت
  كنت جهوال

حىت إذا كان الغد اجتمعوا يف احلجر وأنا معهم فقال بعضهم } صلى اهللا عليه وسلم{قال فانصرف رسول اهللا 
  اكم مبا تكرهون تركتموهلبعض ذكرمت ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حىت إذا باد

فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون أنت الذي } صلى اهللا عليه وسلم{فبيناهم يف ذلك طلع رسول اهللا 
  تقول كذا وكذا للذي يقول من عيب آهلتهم فيقول رسول اهللا نعم أنا الذي أقول ذلك

  وهو يبكي ويقول أتقتلون رجال أن يقول ريب اهللافلقد رأيت رجال منهم أخذ مبجمع ردائه فقام أبو بكر دونه 
  مث انصرفوا عنه

  فإن ذلك ألشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط

  ذكر إسالم محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه

عند الصفا } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وحدثين رجل من أسلم كان واعية أن أبا جهل مر برسول اهللا 
صلى اهللا عليه {ل منه بعض ما يكره من العيب لدينة والتضعيف ألمره فلم يكلمه رسول اهللا فآذاه وشتمه ونا

  } وسلم
  وموالة لعبد اهللا بن جدعان يف مسكن هلا تسمع ذلك

  مث انصرف عنه فعمد إىل نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم
ان صاحب قنص يرميه وخيرج له فلم يلبث محزة بن عبد املطلب أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص له وك

وكان إذا رجع من قنصه مل يصل إىل أهله حىت يطوف بالكعبة وكان إذا فعل ذلك مل مير على ناد من قريش إال 
  وقف وسلم وحتدث معهم وكان أعز فىت يف قريش وأشده شكيمة

ا عمارة لو رأيت ما لقي ابن إىل بيته قالت له يا أب} صلى اهللا عليه وسلم{فلما مر باملوالة وقد رجع رسول اهللا 
أخيك حممد آنفا من أيب احلكم بن هشام وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه منه ما يكره مث انصرف عنه ومل يكلمه 

  حممد
  فاحتمل محزة الغضب ملا أراد اهللا به من كرامته فخرج يسعى مل يقف على أحد معدا أليب جهل إذا لقيه أن يقع به

يه جالسا يف القوم فأقبل حنوه حىت إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه هبا فشجه هبا شجة فلما دخل املسجد نظر إل
  منكرة مث قال أتشتمه فأنا على دينه أقول ما يقول فرد علي إن استطعت

فقامت رجال بين خمزوم إىل محزة لينصروا أبا جهل فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإين واهللا قد سببت ابن أخيه سبا 
  يحاقب

  من قوله} صلى اهللا عليه وسلم{ومت محزة على إسالمه وعلى ما بايع عليه رسول اهللا 
قد عز وامتنع وأن محزة سيمنعه فكفوا عن } صلى اهللا عليه وسلم{فلما أسلم محزة عرفت قريش أن رسول اهللا 

  بعض ما كانوا ينالون منه



سيدا قال يوما وهو جالس يف نادي قريش والنيب وعن حممد بن كعب القرظي قال حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان 
جالس يف املسجد وحده يا معشر قريش أال أقوم إىل حممد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله } صلى اهللا عليه وسلم{

  يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا
  رونيزيدون ويكث} صلى اهللا عليه وسلم{وذلك حني أسلم محزة ورأوا أن أصحاب رسول اهللا 

  فقالوا بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه
فقال يا بن أخي إنك منا حيث قد علمت من السطة يف } صلى اهللا عليه وسلم{فقام عتبة حىت جلس إىل رسول اهللا 

العشرية واملكان يف النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به مجاعتهم وسفهت به أحالمهم وعبت به 
  ت به من مضى من آبائهم فامسع مين أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضهاآهلتهم ودينهم وكفر
  قل يا أبا الوليد أمسع} صلى اهللا عليه وسلم{فقال له رسول اهللا 

قال يا بن أخي إن كنت إمنا تريد مبا جئت به من هذا األمر ماال مجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثرنا ماال وإن 
شرفا سودناك علينا حىت ال نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي كنت تريد به 

يأتيك رئيا ال تستطيع رده من نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حىن نربئك منه فإنه رمبا غلب التابع على 
  الرجل حىت يداوي منه أو كما قال له

يسمع منه قال أقد فرغت يا أبا الوليد قال نعم قال فامسع } صلى اهللا عليه وسلم{حىت إذا فرغ عتبة ورسول اهللا 
  مين قال أفعل

قال بسم اهللا الرمحن الرحيم حم تنزيل من الرمحن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشريا ونذيرا 
ه ويف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون وقالوا قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إلي

  ) ٤ - ١فصلت ( فاعمل إننا عاملون 
فيها يقرؤها عليه فلما مسعها عتبة أنصت هلا وألقى يديه خلف ظهره } صلى اهللا عليه وسلم{ومضى رسول اهللا 

قال قد مسعت يا إىل السجدة منها فسجد مث } صلى اهللا عليه وسلم{معتمدا عليها يستمع منه مث انتهى رسول اهللا 
  أبا الوليد ما مسعت فأنت وذاك

  فقام عتبة إىل أصحابه فقال بعضهم لبعض حنلف باهللا لقد جاءكم أبو الوليد بغري الوجه الذي ذهب به

فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد قال ورائي أن مسعت قوال ما مسعت مثله قط واهللا ما هو بالشعر وال 
كهانة يا معشر قريش أطيعوين واجعلوها يب وخلوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه فاعتزلوه فواهللا بالسحر وال بال

ليكونن لقوله الذي مسعت نبأ فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغريكم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه 
  عزكم وكنتم أسعد الناس به

  قالوا سحرك واهللا يا أبا الوليد بلسانه
  ا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكمقال هذ

قال ابن إسحاق مث إن اإلسالم جعل يفشو مبكة يف قبائل قريش يف الرجال والنساء وقريش حتبس من قدرت على 
  حبسه وتفنت من استطاعت فتنته من املسلمني

وا إىل مث إن أشراف قريش من كل قبيله اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة مث قال بعضهم لبعض ابعث
  حممد فكلموه وخاصموه حىت تعذروا فيه

سريعا وهو يظن أن قد بدا هلم فيما كلمهم فيه بداء وكان } صلى اهللا عليه وسلم{فبعثوا إليه فجاءهم رسول اهللا 



  عليهم حريصا حيب رشدهم ويعز عليه عنتهم
رجال من العرب أدخل على قومه ما حىت جلس إليهم فقالوا يا حممد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك وإنا واهللا ما نعلم 

أدخلت على قومك لقد شتمت اآلباء وعبت الدين وشتمت اآلهلة وسفهت األحالم وفرقت اجلماعة فما بقي أمر 
  قبيح إال قد جئته فيما بيننا وبينك أو كما قالوا له

ال وإن كنت إمنا تريد به فإن كنت إمنا جئت هبذا احلديث تطلب به ماال مجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثرنا ما
الشرف فينا فنحن نسودك علينا وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه قد غلب 
عليك وكانوا يسمون التابع من اجلن رئيا فرمبا كان كذلك بذلنا أموالنا يف طلب الطب لك حىت نربئك منه أو نعذر 

  فيك

ما يب ما تقولون ما جئت به أطلب أموالكم وال الشرف فيكم وال } ى اهللا عليه وسلمصل{فقال هلم رسول اهللا 
امللك عليكم ولكن اهللا بعثين إليكم رسوال وأنزل علي كتابا وأمرين أن أكون لكم بشريا ونذيرا فبلغتكم رساالت 

علي أصرب حلكم اهللا حىت  ريب ونصحت لكم فإن تقبلوا مين ما جئتكم به فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة وإن تردوه
  } صلى اهللا عليه وسلم{حيكم اهللا بيين وبينكم أو كما قال 

قالوا يا حممد فإن كنت غري قابل شيئا مما عرضنا عليك فإنك قد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلدا وال أقل 
ال اليت قد ضيقت علينا وليبسط ماء وال أشد عيشا منا فسل لنا ربك الذي بعثك مبا بعثك به فليسري عنا هذه اجلب

لنا بالدنا وليخرق لنا فيها أهنارا كأهنار الشام والعراق وليبعث لنا من مضى من آبائنا وليكن فيمن يبعث لنا منهم 
قصي بن كالب فإنه كان شيخ صدق فنسأهلم عما تقول أحق هو أم باطل فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك 

  وأنه بعثك رسوال إلينا كما تقولوعرفنا به منزلتك من اهللا 
ما هبذا بعثت إليكم إمنا جئتكم من اهللا مبا بعثين به وقد بلغتكم مبا } صلى اهللا عليه وسلم{فقال هلم رسول اهللا 

  أرسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو حظكم يف الدنيا و اآلخرة
  وإن تردوه علي أصرب ألمر اهللا حىت حيكم اهللا بيين وبينكم

مل تفعل هذا لنا فخذ لنفسك سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك مبا تقول ويراجعنا عنك وسله  قالوا فإذا
فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك هبا عما نراك تبتغي فإنك تقوم باألسواق وتلتمس املعاش 

  كما نلتمسه حىت نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسوال كما تزعم
ما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعثت إليكم هبذا ولكن } صلى اهللا عليه وسلم{سول اهللا فقال هلم ر

  اهللا بعثين بشريا ونذيرا أو كما قال
  فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة وإن تردوه علي أصرب ألمر اهللا حىت حيكم اهللا بيين وبينكم

  ا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل فإنا ال نؤمن بك إال أن تفعلقالوا فأسقط علينا كسف
  ذلك إىل اهللا إن شاء أن يفعله بكم فعل} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

قالوا يا حممد فما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب فيتقدم إليك 
صانع يف ذلك بنا إذ مل نقبل منك ما جئتنا به إنه بلغنا أنك إمنا يعلمك هذا فيعلمك ما تراجعنا به وخيربك ما هو 

رجل باليمامة يقال له الرمحن وإنا واهللا ما نؤمن بالرمحن أبدا فقد أعذرنا إليك يا حممد وإنا واهللا ال نتركك وما 
  بلغت بنا حىت هنلكك أوهتلكنا



  قائلهم لن نؤمن لك حىت تأتينا باهللا واملالئكة قبيال وقال قائلهم حنن نعبد املالئكة وهي بنات اهللا وقال
قام عنهم وقام معه عبد اهللا بن أمية بن املغرية بن عبد اهللا بن } صلى اهللا عليه وسلم{فلما قالوا ذلك لرسول اهللا 

عمر بن خمزوم وهو ابن عمته عاتكة بنت عبد املطلب فقال له يا حممد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله 
  منهم مث سألوك ألنفسهم أمورا ليعرفوا هبا منزلتك من اهللا كما تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم

تفعل مث سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من اهللا فلم تفعل مث سألوك أن تعجل هلم 
ىت تتخذ إىل السماء سلما مث ترقى بعض ما ختوفهم به من العذاب فلم تفعل أو كما قال له فواهللا ال أؤمن لك أبدا ح

فيه وأنا أنظر حىت تأتيها مث تأيت معك بصك معك أربعة من املالئكة يشهدون لك أنك كما تقول وأمي اهللا لو فعلت 
  ذلك ما ظننت أين أصدقك
فا إىل أهله حزينا آس} صلى اهللا عليه وسلم{وانصرف رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{مث انصرف عن رسول اهللا 

  ملا فاته مما كان يطمع به من قومه حني دعوه وملا رأى من مباعدهتم إياه
فلما قام عنهم قال أبو جهل يا معشر قريش إن حممدا قد أىب إال ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحالمنا 

د يف صالته فضخت به رأسه وشتم آهلتنا وإين أعاهد اهللا ألجلسن له غدا حبجر ما أطيق محله أو كما قال فإذا سج
  فأسلموين عند ذلك أو امنعوين فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا هلم

  قالوا واهللا ال نسلمك لشيء أبدا فامض ملا تريد

ينتظره وغدا رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف مث جلس لرسول اهللا 
كان يغدو وكان مبكة وقبلته إىل الشام فكان إذا صلى صلى بني الركنني الركن اليماين  كما} صلى اهللا عليه وسلم{

  واحلجر األسود وجعل الكعبة بينه وبني الشام
يصلي وقد غدت قريش يف أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل فلما سجد } صلى اهللا عليه وسلم{فقام رسول اهللا 

أبو جهل احلجر مث أقبل حنوه حىت إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه  احتمل} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
  مرعوبا قد يبست يداه على حجره حىت قذف احلجر من يده

وقامت إليه رجال قريش فقالوا ما لك يا أبا احلكم قال قمت إليه ألفعل ما قلت لكم البارحة فلما دنوت منه عرض 
  ت مثل هامته وال قصرته وال أنيابه لفحل قط فهم يب أن يأكلينيل دونه فحل من اإليل ال واهللا ما رأي

  قال ذلك جربيل لو دنا ألخذه} صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق فذكر يل أن رسول اهللا 
فلما قال هلم ذلك أبو جهل قام النضر بن احلارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي فقال 

إنه واهللا قد نزل بكم أمر ما أتيتم له حبيلة بعد قد كان حممد فيكم غالما حدثا أرضاكم فيكم  هلم يا معشر قريش
وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانه حىت إذا رأيتم يف صدغيه الشيب وجاءكم مبا جاءكم به قلتم ساحر ال واهللا ما هو 

قد رأينا الكهنة ختاجلهم ومسعنا سجعهم بساحر قد رأينا السحر نفثهم وعقدهم وقلتم كاهن ال واهللا ما هو بكاهن 
وقلتم شاعر ال واهللا ما هو بشاعر لقد رأينا الشعر ومسعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه وقلتم جمنون ال واهللا ما هو 

مبجنون لقد رأينا اجلنون فما هو خبنقه وال وسوسته وال ختليطه يا معشر قريش انظروا يف شأنكم فإنه واهللا لقد نزل 
  عظيم بكم أمر

فلما قال هلم ذلك النضر بن احلارث بعثوه وبعثوا معه عقبة بن أيب معيط إىل أحبار يهود باملدينة وقالوا هلما سالهم 
  عن حممد وصفا هلم صفته وأخرباهم بقوله فإهنم أ هل الكتاب االول وعندهم علم ليس عندنا من علم األنبياء



ووصفا هلم أمره وأخرباهم ببعض } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا فخرجا حىت قدما املدينة فسأال أحبار يهود عن 
  قوله وقاال هلم إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخربونا عن صاحبنا هذا

فقالت هلما أحبار يهود سلوه عن ثالث نأمركم هبن فإن أخربكم هبن فهو نيب مرسل وأن مل يفعل فالرجل متقول 
  فروا فيه رأيكم

  وا يف الدهر األول ما كان أمرهم فإنه كان هلم حديث عجيبسلوه عن فتية ذهب
  وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق األرض ومغارهبا ما كان نبأه وسلوه عن الروح ما هو

  فإذا أخربكم بذلك فاتبعوه فإنه نيب وإن مل يفعل فهو رجل متقول فاصنعوا يف أمره ما بدا لكم
حىت قدما مكة فقاال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبني  فأقبل النضر بن احلارث وعقبة بن أيب معيط

  حممد
  أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء فإن أخربكم عنها فهو نيب وإن مل يقل فالرجل متقول فروا فيه رأيكم

  دا ومل يستثنفسألوه عن تلك األشياء فقال هلم أخربكم مبا سألتم عنه غ} صلى اهللا عليه وسلم{فجاءوا رسول اهللا 
فيما يذكرون مخس عشرة ليلة ال حيدث اهللا عزوجل إليه } صلى اهللا عليه وسلم{فانصرفوا عنه ومكث رسول اهللا 

يف ذلك وحيا وال يأتيه جربيل حىت أرجف آل مكة وقالوا وعدنا حممد غدا واليوم مخس عشرة ليلة قد أصبحنا منها 
مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم } صلى اهللا عليه وسلم{ول اهللا ال خيربنا بشيء مما سألناه عنه وحىت أحزن رس

  به أهل مكة
مث جاءه جربيل من اهللا بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخرب ما سألوه عنه من أمر الفتية 

  والرجل الطواف والروح
اءه لقد احتبست عين يا جربيل حىت سؤت ظنا قال جلربيل حني ج} صلى اهللا عليه وسلم{فذكر يل أن رسول اهللا 

  ) ٦٤مرمي ( فقال له جربيل وما نتنزل إال بأمر ربك له ما بني أيدينا وما خلفنا وما بني ذلك وما كان ربك نسيا 

مبا عرفوا من احلق وعرفوا صدقه فيما حدث وموقع نبوته فيما } صلى اهللا عليه وسلم{فلما جاءهم رسول اهللا 
لم الغيوب حني سألوه عما سألوه عنه حال احلسد منهم له بينهم وبني اتباعه وتصديقه فعتوا على جاءهم به من ع

  اهللا وتركوا أمره عيانا وجلوا فيما هم عليه من الكفر فقال قائلهم ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبونه
  إن ناظر متوه وخاصمتموه غلبكم أي اجعلوه لغوا وباطال واختذوه هزوا لعلكم تغلبون بذلك فإنكم

وما جاء به من احلق يا معشر قريش } صلى اهللا عليه وسلم{فقال أبو جهل بن هشام يوما وهو يهزأ برسول اهللا 
يزعم حممد أمنا جنود اهللا الذين يعذبونكم يف النار وحيبسونكم فيها تسعة عشر وأنتم أعظم الناس عددا وكثرة 

  رجل منهم أفيعجز كل مائة رجل منكم عن
فأنزل اهللا يف ذلك من قوله وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة وما جعلنا عدهتم إال فتنة للذين كفروا ليستيقن 

  )إىل آخر القصة  ٣١املدثر ( الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إميانا 
بالقرآن وهو يصلي يتفرقون عنه } صلى اهللا عليه وسلم{فلما قال ذلك بعضهم لبعض جعلوا إذا جهر رسول اهللا 

بعض ما يتلو } صلى اهللا عليه وسلم{ويأبون أن يستمعوا له فكان الرجل منهم إذا أراد أن يستمع من رسول اهللا 
من القرآن وهو يصلي استرق السمع دوهنم فرقا منهم فإن رأى أهنم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم 

صوته فظن الذي يستمع أهنم ال يسمعون شيئا من قراءته } اهللا عليه وسلم صلى{يستمع وإن خفض رسول اهللا 
  ومسع هو شيئا دوهنم أصاخ يستمع له



 ١١٠اإلسراء ( وقال عبد اهللا بن عباس إمنا نزلت هذه اآلية وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا وابتغ بني ذلك سبيال 
عنك وال ختافت هبا فال يسمعها من حيب أن يسمعها ممن من أجل أولئك النفر يقول ال جتهر بصالتك فيتفرقوا ) 

  يسترق ذلك دوهنم لعله يرعوي إىل بعض ما يستمع فينتفع بذلك
مبكة عبد اهللا بن مسعود فيما حدث به عروة } صلى اهللا عليه وسلم{وكان أول من جهر بالقرآن بعد رسول اهللا 

  بن الزبري قال

فقالوا واهللا ما مسعت قريش هذا القرآن جيهر هلا به قط فمن } عليه وسلمصلى اهللا {اجتمع يوما أصحاب رسول اهللا 
رجل يسمعهموه فقال عبد اهللا بن مسعود أنا قالوا إنا خنشاهم عليك إمنا نريد رجال له عشرية مينعونه من القوم إن 

  أرادوه
  قال دعوين فإن اهللا سيمنعين

يف أنديتها حىت قام عند املقام مث قال بسم اهللا الرمحن الرحيم قال فغدا ابن مسعود حىت أيت املقام يف الضحى وقريش 
رافعا هبا صوته الرمحن علم القرآن مث استقبلها يقرؤها وتأمموه فجعلوا يقولون ما قال ابن أم عبد مث قالوا إنه ليتلوا 

  بعض ما جاء به حممد
هللا أن يبلغ مث انصرف إىل أصحابه وقد أثروا فقاموا إليه فجعلوا يضربون يف وجهه وجعل يقرأ حىت بلغ منها ما شاء ا

بوجهه فقالوا هذا الذي خشينا عليك قال ما كان أعداء اهللا أهون علي منهم اآلن ولئن شئتم ألغادينهم مبثلها قالوا 
  ال حسبك فقد أمسعتهم ما يكرهون

يستمعوا من رسول اهللا وذكر الزهري أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام واألخنس بن شريق خرجوا ليلة ل
وهو يصلي من الليل يف بيته فأخذ كل رجل منهم جملسا يستمع فيه وكل ال يعلم مبكان } صلى اهللا عليه وسلم{

صاحبه فباتوا يستمعون له حىت إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتالوموا وقال بعضهم لبعض ال تعودوا فلو 
  ئارآكم بعض سفهائكم ألوقعتم يف نفسه شي

مث انصرفوا حىت إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إىل جملسه فباتوا يستمعون له حىت إذا طلع الفجر تفرقوا 
  فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة

جر تفرقوا مث انصرفوا حىت إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم جملسه فباتوا يستمعون له حىت إذا طلع الف
  فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض ال نربح حىت نتعاهد ال نعود فتعاهدوا على ذلك مث تفرقوا

  فلما أصبح األخنس بن شريق أخذ عصاه مث خرج حىت أيت أبا سفيان يف
ا وأعرف بيته فقال أخربين يا أبا حنظلة عن رأيك فيما مسعت من حممد فقال يا أبا ثعلبة واهللا لقد مسعت أشياء أعرفه

  ما يراد هبا ومسعت أشياء ما عرفت معناها وال ما يراد هبا

  قال األخنس وأنا والذي حلفت به
مث خرج من عنده حىت أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال يا أبا احلكم ما رأيك فيما مسعت من حممد قال ماذا مسعت 

ا وأعطوا فأعطينا حىت إذا حتاذينا على الركب تنازعنا حنن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا ومحلوا فحملن
  وكنا كفرسي رهان قالوا منا نيب يأتيه الوحي من السماء

  فمن يدرك هذه واهللا ال نؤمن به أبدا وال نصدقه
  فقام عنه األخنس وتركه



ستهزئون به إذا تال عليهم القرآن ودعاهم إىل اهللا قالوا ي} صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وكان رسول اهللا 
قلوبنا يف أكنة ال نفقه ما تقول ويف آذاننا وقر ال نسمع ما تقول ومن بيننا وبينك حجاب قد حال بيننا وبينك 

  فاعمل مبا أنت عليه إنا عاملون مبا حنن عليه إنا ال نفقه عنك شيئا
ن باآلخرة حجابا مستورا إىل فأنزل اهللا عليه يف ذلك من قوهلم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبني الذين ال يؤمنو

  ) ٤٦ - ٤٥اإلسراء ( قوله وإذا ذكرت ربك يف القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا 
أي كيف فهموا توحيدك ربك إن كنت جعلت على قلوهبم أكنة ويف آذاهنم وقرا وبينك وبينهم حجابا بزعمهم أي 

  أين مل أفعل
اإلسراء ( هم جنوى إذ يقول الظاملون إن تتبعون إال رجال مسحورا  حنن أعلم مبا يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ

٤٧ (  
  أي ذلك ما تواصوا به من ترك ما بعثتك به إليهم

  ) ٤٨اإلسراء ( انظر كيف ضربوا لك األمثال فضلوا فال يستطيعون سبيال 
  أي أخطأوا املثل الذي ضربوا لك فال يصيبون به هدى وال يعتدل هبم فيه قول

  ى)  ٤٩اإلسراء ( إذا كنا عظاما ورفاتا أإنا ملبعوثون خلقا جديدا وقالوا أ
  أي قد جئت ختربنا أنا سنبعث بعد موتنا إذا كنا عظاما ورفاتا وذلك ما ال يكون

( قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكرب يف صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة 
  ) ٥١ - ٥٠اإلسراء 
  خلقكم مما تعرفون فليس خلقكم من تراب بأعز من ذلك عليه أي الذي

  وسئل ابن عباس عن قول اهللا عز وجل أو خلقا مما يكرب يف صدوركم ما الذي أراد اهللا به فقال املوت

من أصحابه فوثبت كل قبيلة } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق مث إهنم عدوا على من أسلم واتبع رسول اهللا 
ها من املسلمني فجعلوا حيبسوهنم ويعذبوهنم بالضرب واجلوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد احلر من على من في

استضعفوا منهم يفتنوهنم عن دينهم منهم من يفتنت من شدة البالء الذي يصيبه ومنهم من يصلب هلم ويعصمه اهللا 
  منهم

هم وكان صادق اإلسالم طاهر القلب فكان أمية فكان بالل بن رباح وهو ابن محامة لبعض بين مجح مولدا من مولدي
بن خلف خيرجه إذا محيت الظهرية فيطرحه على ظهره يف بطحاء مكة مث يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره 

  مث يقول له ال تزال هكذا حىت متوت أو تكفر مبحمد وتعبد الالت
  والعزى فيقول وهو يف ذلك البالء أحد أحد

مير به وهو يعذب بذلك وهو يقول أحد أحد فيقول أحد أحد واهللا يا بالل مث يقبل على أمية وكان ورقة بن نوفل 
  ومن يصنع ذلك به من بين مجح فيقول أحلف باهللا لئن قتلتموه على هذا ألختذنه حنانا

  أي ألختذن قربه منسكا ومسترمحا واحلنان الرمحة
  ال ألمية أال تتقي اهللا يف هذا املسكني حىت مىتحىت مر به أبو بكر الصديق يوما وهم يصنعون ذلك به فق

قال أنت الذي أفسدته فأنقذه فقال أبو بكر أفعل عندي غالم أسود أجلد منه وأقوى على دينك أعطيكه به قال قد 
  قبلت قال هو لك

  فأعطاه أبو بكر غالمه ذلك وأخذ بالال فأعتقه



  قاب بالل سابعهموأعتق معه على اإلسالم قبل أن يهاجر إىل املدينة ست ر
عامر بن فهرية وأم عبيس وزنرية فأصيب بصرها حني أعتقها فقالت قريش ما أذهب بصرها إال الالت والعزى 

  فقالت كذبوا وبيت اهللا ما تضر الالت والعزى وال تنفعان فرد اهللا إليها بصرها

قد بعثتهما سيدهتما بطحني هلا وهي تقول وأعتق النهدية وابنتها وكانتا المرأة من بين عبد الدار فمر هبما أبو بكر و
واهللا ال أعتقكما أبدا فقال أبو بكر حال يا أم فالن فقالت حل أنت أفسدهتما فأعتقهما قال فبكم مها قالت بكذا 
وكذا قال قد أخذهتما ومها حرتان ارجعا إليها طحينها قالتا أو نفرغ منه يا أبا بكر مث نرده إليها قال أو ذلك إن 

  شئتما
مر جبارية بين نوفل حي من بين عدي وعمر بن اخلطاب يعذهبا لتترك اإلسالم وهو يومئذ مشرك فابتاعها أبو بكر و

  فأعتقها
  وقال له أبوه أبو قحافة يا بين إين أراك تعتق رقابا ضعافا فلو أنك إذ فعلت ما

  أريد ما أريد فعلت أعتقت رجاال جلداء مينعونك ويقومون دونك فقال أبو بكر يا أبت إين إمنا
فيتحدث أنه ما نزل هؤالء اآليات إال فيه وفيما قال أبوه فأما من أعطى واتقى وصدق باحلسىن فسنيسره لليسرى 

  ) ٧الليل ( إىل آخر السورة 
وكانت بنو خمزوم خيرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه وكانوا أهل بيت إسالم إذا محيت الظهرية يعذبوهنم برمضاء 

  فيقول فيما بلغين صربا آل ياسر فإن موعدكم اجلنة} صلى اهللا عليه وسلم{م رسول اهللا مكة فيمر هب
  فأما أمه فقتلوها وهي تأىب إال اإلسالم

وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري هبم يف رجال من قريش إذا مسع بالرجل له شرف ومنعة قد أسلم أنبه وأخزاه 
مك ولنفيلن رأيك ولنضعن شرفك وإن كان تاجرا قال واهللا فقال تركت دين أبيك وهو خري منك لنسفهن حل

  لنكسدن جتارتك ولنهلكن مالك وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به
من } صلى اهللا عليه وسلم{وقال سعيد بن جبري لعبد اهللا بن عباس أكان املشركون يبلغون من أصحاب رسول اهللا 

  العذاب ما يعذرون به يف ترك دينهم
كانوا ليضربون أحدهم وجييعونه ويعطشونه حىت ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به  قال نعم واهللا إن

حىت يعطيهم ما سألوه من الفتنة حىت يقولوا له الالت والعزى إهلك من دون اهللا فيقول نعم حىت إن اجلعل ليمر هبم 
  يبلغون من جهده فيقولون له أهذا اجلعل إهلك من دون اهللا فيقول نعم افتداء منهم مما

  ذكر اهلجرة إىل أرض احلبشة

ما يصيب أصحابه من البالء وما هو فيه من العافية } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق فلما رأى رسول اهللا 
مبكانه من اهللا ومن عمه أيب طالب وأنه ال يقدر على أن مينعهم مما هم فيه من البالء قال هلم لو خرجتم إىل أرض 

  إن هبا ملكا ال يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حىت جيعل اهللا لكم فرجا مما أنتم فيهاحلبشة ف
إىل أرض احلبشة خمافة الفتنة وفرارا } صلى اهللا عليه وسلم{فخرج عند ذلك املسلمون من أصحاب رسول اهللا 

  بدينهم إىل اهللا
  فكانت أول هجرة كانت يف اإلسالم



وأبو } صلى اهللا عليه وسلم{ن عفان مع امرأته رقية بنت رسول اهللا وكان أول من خرج من املسلمني عثمان ب
حذيفة بن عتبة بن ربيعة معه امرأته سهلة بنت سهيل والزبري بن العوام وعبد الرمحن بن عوف ومصعب بن عمري بن 

ظعون بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار وأبو سلمة بن عبد األسد املخزومي معه امرأته أم سلمة وعثمان بن م
حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح وعامر بن ربيعة حليف آل اخلطاب بن نفيل معه امرأته ليلى بنت أيب حثمة 

وسهل بن بيضاء من بين احلارث بن فهر وأبو سربة بن أيب رهم ويقال بل أبو حاطب بن عمرو ويقال هو كان أول 
  من قدمها

خرج جعفر بن أيب طالب وتتابع املسلمون حىت اجتمعوا بأرض و كان هؤالء العشرة أول من خرج من املسلمني مث 
  احلبشة منهم من خرج بأهله ومنهم من خرج بنفسه

  فكان مجيع من حلق بأرض احلبشة من املسلمني سوى أبنائهم الذين خرجوا
  هبم صغارا أو ولدوا هبا ثالثة ومثانني رجال إن كان عمار بن ياسر فيهم وهو يشك فيه

ن الشعر يف احلبشة أن عبد اهللا بن احلارث بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم حني أمنوا بأرض وكان مما قيل م
  احلبشة ومحدوا جوار النجاشي وعبدوا اهللا ال خيافون على ذلك أحدا قال

  يا راكبا بلغن عين مغلغلة
  من كان يرجو بالغ اهللا والدين

  كل امرى ء من عباد اهللا مضطهد
  ببطن مكة مقهور ومفتون

  نا وجدنا بالد اهللا واسعةأ
  تنجي من الذل واملخزاة واهلون
  فال تقيموا على ذل احلياة وخزي

  يف املمات وغيب غري مأمون
  إنا تبعنا رسول اهللا واطرحوا

  قول النيب وعالوا يف املوازين
  فاجعل عذابك بالقوم الذين بغوا
  وعائذا بك أن يعلوا فيطغوين

  ضا يذكر نفي قريش إياهم من بالدهم ويعاتب بعض قومه يف ذلكالبسيط وقال عبد اهللا بن احلارث أي
  أبت كبدي ال أكذبنك قتاهلم

  علي وتأباه علي أناملي
  وكيف قتايل معشرا أدبوكم
  على احلق أال تأشبوه بباطل

  نفتهم عباد اجلن من حر أرضهم
  فأضحوا على أمر شديد البالبل
  فإن تك كانت يف عدي أمانة

  تواصلعدي بن سعد عن تقي أو 



  فقد كنت أرجو أن ذلك فيهم
  حبمد الذي ال يطىب باجلعائل
  وبدلت شبال شبل كل ضعيفة

  بذي فجر مأوى الضعاف األرامل
  الطويل

  وقال عبداهللا بن احلارث أيضا
  وتلك قريش جتحد اهللا حقه

  كما جحدت عاد ومدين واحلجر
  فإن أنا مل أبرق فال يسعنين

  من األرض بر ذو فضاء وال حبر
  ا عبد اإلله حممدبأرض هب

  أبني ما يف النفس إذ بلغ النفر
  الطويل

  فسمي عبد اهللا يرمحه اهللا املربق ببيته الذي قال
وقال عثمان بن مظعون يعاتب أمية بن خلف وهو ابن عمه وكان يؤذيه يف إسالمه وكان أمية شريف قومه يف زمانه 

  ذلك
  أتيم بن عمرو للذي جاء بغضة
  أكتع ومن دونه الشرمان والربك
  أأخرجتين من بطن مكة آمنا

  وأسكنتين يف صرح بيضاء تقذع
  تريش نباال ال يواتيك ريشها
  وتربي نباال ريشها لك أمجع
  وحاربت أقواما كراما أعزة

  وأهلكت أقواما هبم كنت تقرع
  ستعلم إن نابتك يوما ملمة

  وأسلمك األوباش ما كنت تصنع
  الطويل

  ح بن عمرو كان امسه تيماوتيم بن عمرو الذي يدعو عثمان هو مج
قد أمنوا واطمأنوا بأرض احلبشة } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق فلما رأت قريش أن أصحاب رسول اهللا 

وأهنم قد أصابوا هبا دارا وقرارا ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم رجلني من قريش جلدين إىل النجاشي فريدهم عليهم 
  ن دارهم اليت اطمأنوا هبا وأمنوا فيهاليفتنوهم يف دينهم وخيرجوهم م

  فبعثوا عبد اهللا بن أيب ربيعة وعمرو بن العاص ومجعوا هلما هدايا للنجاشي ولبطارقته مث بعثومها



  فقال أبو طالب حني رأى ذلك من رأيهم وما بعثومها فيه أبياتا حيض النجاشي على حسن جوارهم والدفع عنهم
  أال ليت شعري كيف يف النأي جعفر

  وعمرو وأعداء العدو األقارب
  وهل نالت افعال النجاشي جعفرا
  وأصحابه أم عاق ذلك شاغب
  تعلم أبيت اللعن أنك ماجد
  كرمي فال يشقى لديك اجملانب

  تعلم فإن اهللا زادك بسطة
  وأسباب خري كلها بك الزب
  وأنك فيض ذو سجال غزيرة
  ينال األعادي نفعها واألقارب

  الطويل
قالت ملا نزلنا أرض احلبشة تعين مع } صلى اهللا عليه وسلم{حديث أم سلمة زوج النيب وذكر ابن إسحاق من 

  زوجها األول أيب سلمة جاورنا هبا خري جار النجاشي أمنا على ديننا وعبدنا اهللا ال نؤذي وال نسمع شيئا نكرهه
ين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إىل النجاشي فينا رجلني منهم جليد

يستظرف من متاع مكة وكان من أعجب ما يأتيه منها األدم فجمعوا له أدما كثريا ومل يتركوا من بطارقته إال أهدوا 
هلم مث بعثوا بذلك عبد اهللا بن أيب ربيعة وعمرو بن العاص وأمرومها بأمرهم وقالوا هلما ادفعا إىل كل بطريق هديته 

  النجاشي فيهم مث قدما إىل النجاشي هداياه مث اسأاله أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم قبل أن تكلما
قالت فخرجا حىت قدما على النجاشي وحنن عنده خبري دار عند خري جار فلم يبق من بطارقته بطريق إال دفعا إليه 

فهاء فارقوا دين قومهم ومل يدخلوا هديته قبل أن يكلماه وقاال لكل بطريق إنه قد ضوى إىل بلد امللك منا غلمان س
يف دينكم وجاءوا بدين مبتدع ال نعرفه حنن وال أنتم وقد بعثنا إىل امللك فيهم أشراف قومهم لريدهم إليهم فإذا 
كلمنا امللك فيهم فأشريوا عليه بأن يسلمهم إلينا وال يكلمهم فإن قومهم أعلى هبم عينا وأعلم مبا عابوا عليهم 

  فقالوا هلما نعم
مث إهنما قربا هدايامها إىل النجاشي فقبلها مث قاال له أيها امللك إنه ضوى إىل بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين 

  قومهم ومل يدخلوا يف دينك جاءوا بدين

ابتدعوه ال نعرفه حنن وال أنت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم عليهم 
  هبم عينا وأعلم مبا عابوا عليهم وعاتبوهم فيهفهم أعلى 

  قالت ومل يكن شيء أبغض إىل عبد اهللا بن أيب ربيعة وعمرو بن العاص من أن ال يسمع كالمهما النجاشي
فقالت بطارقته صدقا أيها امللك قومهم أعلى هبم عينا وأعلم مبا عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فلريداهم إىل بالدهم 

  وقومهم
النجاشي مث قال الها اهللا إذا ال أسلمهم إليهما وال يكاد قوم جاوروين ونزلوا بالدي واختاروين على من فغضب 

سواي حىت أدعوهم فأسأهلم عما يقول هذان من أمرهم فإن كانوا كما يقوالن أسلمتهم إليهما ورددهتم إىل قومهم 
  وإن كانوا على غري ذلك منعتهم منهم وأحسنت جوارهم ما جاوروين



فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا مث قال بعضهم لبعض } صلى اهللا عليه وسلم{مث أرسل إىل أصحاب رسول اهللا 
  ما تقولون للرجل إذا جئتموه قالوا نقول واهللا ما علمنا وما أمرنا به نبينا كائنا يف ذلك ما هو كائن

فقال هلم ما هذا الدين الذي فارقتم فيه  فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سأهلم
  قومكم ومل تدخلوا به يف ديين وال يف دين أحد من هذه امللل

قالت فكان الذي كلمه جعفر بن أيب طالب قال أيها امللك كنا قوما أهل جاهلية نعبد األصنام ونأكل امليتة ونأيت 
فكنا على ذلك حىت بعث اهللا إلينا رسوال منا  الفواحش ونقطع األرحام ونسيء اجلوار ويأكل القوي منا الضعيف

نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إىل اهللا لنوحده ونعبده وخنلع ما كنا نعبد حنن وآباؤنا من دونه من 
  احلجارة واألوثان وأمرنا بصدق احلديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن اجلوار والكف عن

واحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف احملصنات وأمرنا أن نعبد اهللا ال نشرك به احملارم والدماء وهنانا عن الف
  شيئا وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام قالت فعدد عليه أمور اإلسالم

فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من اهللا فعبدنا اهللا وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم اهللا علينا 
ما أحل لنا فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا لريدونا إىل عبادة األوثان من عبادة اهللا وأن نستحل ما وأحللنا 

كنا نستحل من اخلبائث فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بينا وبني ديننا خرجنا إىل بالدك واخترناك على 
  أيها امللك من سواك ورغبنا يف جوارك ورجونا أال نظلم عندك

فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن اهللا من شيء فقال له جعفر نعم قال فاقرأه علي فقرأ عليه صدرا من 
  كهيعص

  فبكى واهللا النجاشي حىت أخضل حليته وبكت أساقفته حىت أخضلوا مصاحفهم حني مسعوا ما يتلى عليهم
من مشكاة واحدة انطلقا فو اهللا ال أسلمهم إليكماأبدا وال مث قال له النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج 

  يكادون
  فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص واهللا آلتينه عنهم غدا مبا أستأصل به خضراءهم

  قالت فقال له عبد اهللا بن أيب ربيعة وكان أبقى الرجلني فينا ال تفعل فإن هلم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا
  خربته أهنم يزعمون أن عيسى ابن مرمي عبدقال واهللا أل

  مث غدا عليه فقال أيها امللك إهنم يقولون يف عيسى ابن مرمي قوال عظيما فسلهم عما يقولون فيه
  قالت فأرسل إليهم ليسأهلم عنه ومل ينزل بنا مثلها قط

  فاجتمع القوم مث قال بعضهم لبعض ماذا تقولون يف عيسى ابن مرمي إذا
  لوا نقول واهللا ما قال اهللا وما جاءنا به نبينا كائنا يف ذلك ما هو كائنسألكم عنه فقا

قالت فلما دخلوا عليه قال هلم ما تقولون يف عيسى ابن مرمي قالت فقال جعفر بن أيب طالب نقول فيه الذي جاء به 
  نبينا نقول عبد اهللا ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إىل مرمي العذراء البتول

  لنجاشي بيده إىل األرض فأخذ منها عودا مث قال ما عدا عيسى ابن مرمي ما قلت هذا العودقالت فضرب ا

قالت فتناحرت بطارقته حوله حني قال ما قال فقال وإن خنرمت واهللا اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي أي آمنون من سبكم 
كم ويقال دبرا وهو اجلبل غرم من سبكم غرم من سبكم غرم فما أحب أن يل دبرا من ذهب وأين آذيت رجال من

  بلسان احلبشة فيما قال ابن هشام



ردوا عليهما هدايامها فال حاجة يل هبا فواهللا ما أخذ اهللا مين الرشوة حني رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه وما أطاع 
  الناس يف فأطيعهم فيه

  مع خري جار قالت فخرجا من عنده مقبوحني مردودا عليهما ما جاءا به وأقمنا عنده خبري دار
قالت فواهللا إنا لعلى ذلك إذ نزل به رجل من احلبشة ينازعه يف ملكه فواهللا ما علمتنا حزنا حزنا قط كان أشد من 

حزن حزناه عند ذلك ختوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي فيأيت رجل ال يعرف من حقنا ما كان النجاشي 
  يعرف منه

من رجل خيرج حىت } صلى اهللا عليه وسلم{فقال أصحاب رسول اهللا  وسار إليه النجاشي وبينهما عرض النيل
  حيضر وقيعة القوم مث يأتينا باخلرب فقال الزبري بن العوام أنا قالوا فأنت وكان من أحدث القوم سنا

فنفخوا له قربة فجعلها يف صدره مث سبح عليها حىت خرج إىل ناحية النيل اليت هبا ملتقى القوم مث انطلق حىت 
  رهمحض

قالت ودعونا اهللا للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكني له يف بالده فواهللا إنا لعلى ذلك متوقعون ملا هو كائن إذا 
طلع الزبري يسعى فلمع بثوبه يقول أال أبشروا فقد ظهر النجاشي وأهلك اهللا عدوه فو اهللا ما علمتنا فرحنا فرحه 

  قط مثلها
ومكن له يف بالده واستوسق عليه أمر احلبشة فكنا عنده يف خري منزل حىت ورجع النجاشي وقد أهلك اهللا عدوه 

  } صلى اهللا عليه وسلم{قدمنا على رسول اهللا 
قال الزهري فحدثت عروة بن الزبري هذا احلديث فقال هل تدري ما قوله ما أخذ اهللا مين الرشوة حني رد علي 

  س فيه قلت ال واهللاملكي فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس يف فأطيع النا

قال فإن عائشة أم املؤمنون حدثتين أنا أباه كان ملك قومه ومل يكن له ولد إال النجاشي وكان للنجاشي عم له من 
صلبه إثنا عشر رجال وكان أهل بيت مملكة احلبشة فقالت احلبشة بينها لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه فإنه ال 

  ن ألخيه من صلبه إثين عشر رجال فتوارثوا ملكهم من بعده بقيت احلبشة بعده دهراولد له غري هذا الغالم وإ
فعدوا على أيب النجاشي فقتلوه وملكوا أخاه فمكثوا على ذلك حينا ونشأ النجاشي مع عمه وكان لبيبا حازما من 

واهللا لقد غلب هذا الفىت الرجال فغلب على أمر عمه ونزل منه بكل منزلة فلما رأت احلبشة مكانه منه قالت بينها 
  على أمر عمه وإنا لنتخوف أن ميلكه علينا وإن ملكه علينا ليقتلنا أمجعني لقد عرف أنا حنن قتلنا أباه
  فمشوا إىل عمه فقالوا إما أن تقتل هذا الفىت أو لتخرجنه من بني أظهرنا فإنا قد خفناه على أنفسنا

  أخرجه من بالدكمقال ويلكم قتلت أباه باألمس وأقتله اليوم بل 
فخرجوا به إىل السوق فباعوه من رجل من التجار بستمائة درهم فقذفه يف سفينه فانطلق به حىت إذا كان العشي 

  من ذلك اليوم هامجت سحابة منه سحائب اخلريف فخرج عمه يستمطر حتتها فأصابته صاعقة فقتلته
على احلبشة أمرهم فلما ضاق عليهم ما هم فيه قال  ففزعت احلبشه إال ولده فإذا هو حممق ليس يف ولده خري فمرج

بعضهم لبعض تعلموا واهللا أن ملككم الذي ال يقيم أمركم غريه الذي بعتموه غدوة فإن كان لكم بأمر احلبشة 
حاجة فأدركوه قالت فخرجوا يف طلبه وطلب الرجل الذي باعوه منه حىت أدركوه فأخذوه منه مث جاءوا به فعقدوا 

وأقعدوه على سرير امللك فجائهم التاجر الذي كان باعوه منه فقال إما أن تعطوين مايل إما أن أكلمه يف عليه التاج 
  ذلك فقالوا ال نعطيك شيئا قال إذا واهللا أكلمه قالوا فدونك



فجاءه فجلس بني يديه فقال أيها امللك ابتعت غالما من قوم بالسوق بستمائة درهم فأسلموا إيل غالمي وأخذوا 
  مهي حيث إذا سرت أدركوين فأخذوا غالمي ومنعوين درامهيدرا

  فقال هلم النجاشي لتعطنه درامهه أو ليضعن غالمه يده يف يده فليذهنب به حيث شاء
  قالوا بل نعطه درامهه

  وكان ذلك أول ماخرب من صالبته يف دينه وعدله يف حكمه رمحه اهللا تعاىل
  أنه اليزال يرى على قربه نور وعن عائشة قالت ملا مات النجاشي كان يتحدث

وذكر ابن أسحاق أيضا عن جعفر بن حممد عن أبيه أن احلبشة اجتمعت فقالوا للنجاشي يعين عندما وافق جعفر بن 
  أيب طالب على قوله يف

عيسى ابن مرمي إنك فارقت ديننا و خرجوا عليه فأرسل إىل جعفر وأصحابه وهيأ هلم سفنا وقال اركبوا فيها 
  ا أنتم فإن هزمت فامضوا حىت تلحقوا حبيث شئتم وإن ظفرت فاثبتواوكونوا كم

مث عمد إىل كتاب فكتب فيه هو يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله ويشهد أن عيسى عبده ورسوله 
  وروحه وكلمته ألقاها إىل مرمي

ا معشر احلبشة ألست أحق الناس بكم قالوا مث جعله يف قبائه عند املنكب األمين وخرج إىل احلبشة وصفوا له فقال ي
بلى قال فكيف رأيتم سرييت فيكم قالوا خري سرية قال فما لكم قالوا فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبد قال فما 

تقولون أنتم يف عيسى قالوا نقول هو أبن اهللا قال النجاشي ووضع يده على صدره على قبائه هو يشهد أن عيسى مل 
  ئا و إمنا يعين علي ما كتبيزد على هذا شي
  فرضوا وانصرفوا
  فلما مات النجاشي صلى عليه واستغفر له} صلى اهللا عليه وسلم{فبلغ ذلك النيب 

قال ابن إسحاق وملا قدم عمرو بن العاص وعبد اهللا بن أيب ربيعة على قريش ومل يدركوا ما طلبوا من أصحاب 
ي مبا يكرهون وأسلم عمرو بن اخلطاب رضي اهللا عنه وكان وردمها النجاش} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

وحبمزة حىت عازوا } صلى اهللا عليه وسلم{رجال ذا شكيمة ال يرام ما وراء ظهره امتنع به أصحاب رسول اهللا 
  قريشا

 فكان عبد اهللا بن مسعود يقول ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حىت أسلم عمر فلما أسلم قاتل قريشا حىت
  صلى عند الكعبة وصلينا معه

وقال ابن مسعود يف رواية الكبائي عن غري ابن إسحاق إن إسالم عمر كان فتحا وإن هجرته كانت نصرا وإن 
  إمارته كانت رمحة ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حىت أسلم عمر وذكر مثل ما تقدم نصا إىل آخره

  هذكر احلديث عن إسالم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عن

حدث عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن أمه أم عبد اهللا بنت ايب حثمة قالت واهللا إنا لنترحل إىل أرض احلبشة وقد 
ذهب عامر يف بعض حاجتنا إذ أقبل عمر بن اخلطاب حىت وقف علي وهو على شركه قالت وكنا نلقي منه البالء 

  أذى لنا وشدة علينا فقال إنه لالنطالق يا أم عبد اهللا
  ت نعم واهللا لنخرجن يف أرض اهللا آذيتمونا وقهرمتونا حىت جيعل اهللا لنا خمرجا فقال صحبكم اهللافقل



  ورأيت له رقة مل يكن أراها مث انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا
  قالت فجاء عامر حباجته تلك فقلت له يا أبا عبد اهللا لو رأيت عمر آنفا ورقته علينا

عم قال ال يسلم الذي رأيت حىت يسلم محار اخلطاب قالت يأسا منه ملا كان يرى منه قال أطمعت يف إسالمه قالت ن
  من غلظته وقسوته عن اإلسالم

  إىل احلبشة} صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وكان إسالم عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول 
لمت وأسلم زوجها سعيد بن زيد وهم قال وكان إسالمه فيما بلغين أن أخته فاطمة بنت اخلطاب كانت قد أس

  مستخفون بإسالمهم من عمر وكان نعيم بن عبد اهللا النحام من بين عدي قد أسلم وكان يستخفي بإسالمه
  فرقا من قومه وكان خباب بن األرت خيتلف إىل فاطمة بنت اخلطاب يقرئها القرآن

هطا من أصحابه قد ذكروا له أهنم اجتمعوا ور} صلى اهللا عليه وسلم{فخرج عمر متوشحا سيفه يريد رسول اهللا 
عمه محزة وأبو بكر } صلى اهللا عليه وسلم{يف بيت عند الصفا قريبا من أربعني بني رجال ونساء ومع رسول اهللا 

  الصديق وعلي بن أيب طالب يف رجال من املسلمني
قريش وسفه أحالمها وأعاب دينها فلقيه نعيم فقال أين تريد يا عمر قال أريد حممدا هذا الصايبء الذي فرق أمر 

  وسب آهلتها فأقتله

فقال له نعيم واهللا لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر أترى بين عبد مناف تاركيك متشي على األرض وقد قتلت 
  حممدا أفال ترجع إىل أهل بيتك فتقيم أمرهم

لما وتابعا حممدا على دينه فعليك قال أي أهل بييت قال ختنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة فقد واهللا أس
  هبما

فرجع عمر عائدا إىل أخته وختنه وعندمها خباب معه صحيفة فيها طه يقرؤمها إياها فلما مسعوا حس عمر تغيب 
خباب يف خمدع هلم أو يف بعض البيت وأخذت فاطمة بنت اخلطاب الصحيفة فجعلتها حتت فخذها وقد مسع عمر 

هذه اهلينمة اليت مسعت قاال ما مسعت شيئا قال بلى واهللا لقد أخربت أنكما تابعتما قراءة خباب فلما دخل قال ما 
  حممد على دينه

وبطش خبتنه سعيد فقامت إليه أخته لتكفه عن زوجها فضرهبا فشجها فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه نعم 
  أسلمنا وآمنا باهللا ورسوله فاصنع ما بدا لك

لدم ندم وارعوى وقال هلا أعطيين هذه الصحيفة اليت مسعتكم تقرأون آنفا أنظر ما هذا وملا رأى عمر ما بأخته من ا
الذي جاء به حممد وكان عمر كاتبا فلما قال ذلك قالت له أخته إنا خنشاك عليها قال ال ختايف وحلف هلا بآهلته 

  لريدهنا إليها إذا قرأها
س على شركك و انه ال ميسها إال الطاهر فقام عمر فلما قال ذلك طمعت يف إسالمه فقالت له يا أخي إنك جن

  فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها طه فقرأها فلما قرأ منها صدرا قال ما أحسن هذا الكالم وأكرمه
فلما مسع ذلك خباب خرج إليه فقال يا عمر واهللا إين ألرجو أن يكون اهللا قد خصك بدعوة نبيه فإين مسعته أمس 

  سالم بأيب احلكم بن هشام أو بعمر بن اخلطاب فاهللا اهللا يا عمروهو يقول اللهم أيد األ
فقال عند ذلك فدلين يا خباب على حممد حىت آتيه فأسلم فقال له خباب هو يف بيت عند الصفا معه نفر من 

  أصحابه
عوا وأصحابه فضرب عليهم الباب فلما مس} صلى اهللا عليه وسلم{فأخذ عمر سيفه فتوشحه مث عمد إىل رسول اهللا 



صوته قام رجل منهم فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف فرجع وهو فزع فقال يا رسول اهللا هذا عمر بن 
  اخلطاب متوشحا السيف

  فقال محزة بن عبد املطلب فأذن له فإن كان جاء يريد خريا بذلناه له وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه
} صلى اهللا عليه وسلم{ائذن له فأذن له الرجل وهنض إليه رسول اهللا  }صلى اهللا عليه وسلم{فقال الرسول اهللا 

  حىت لقيه يف احلجرة فأخذ حبجزته أو مبجمع ردائه مث جبذه جبذة شديدة
  وقال ما جاء بك يا أبن اخلطاب فواهللا ما أرى أن تنتهي حىت ينزل اهللا بك قارعة

  ء من عندهفقال عمر يا رسول اهللا جئت ألومن باهللا ورسوله ومبا جا
صلى اهللا عليه {تكبرية عرف أهل البيت من أصحاب رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{قال فكرب رسول اهللا 

  أن عمر قد أسلم} وسلم
  فتفرقوا من مكاهنم وقد عزوا يف أنفسهم حني أسلم عمر مع إسالم محزة

  من عدوهموينتصفون هبما } صلى اهللا عليه وسلم{وعرفوا أهنما سيمنعان رسول اهللا 
  فهذا حديث الرواة من أهل املدينة عن إسالم عمر

وقد روي غريهم أن إسالم عمر فيما حتدثوا به عنه أنه كان يقول كنت لألسالم مباعدا وكنت صاحب مخر يف 
اجلاهلية أحبها وأشرهبا وكان لنا جملس جيتمع فيه رجال من قريش باحلزورة فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك يف 

ذلك فلم أجد فيه منهم أحد فقلت لو أين جئت فالنا اخلمار لعلى أجد عنده مخرا فأشرب منها فجئته فلم  جملسهم
  أجده

قائم } صلى اهللا عليه وسلم{فقلت فلو أين جئت الكعبة فطفت هبا سبعا أو سبعني فجئت أريد ذلك فإذا رسول اهللا 
فكان مصاله بني الركنني الكن األسود و الركن  يصلي وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل بينه وبينها الكعبة

  اليماين فقلت حني رأيته واهللا لو أين استمعت حملمد الليلة حىت أستمع ما يقول
صلى {فقلت لئن دنوت منه ألروعنه فجئت من قبل احلجر فدخلت حتت ثياهبا فجعلت أمشي رويدا ورسول اهللا 

  ت يف قبلته مستقبله ما بيين وبينه إال ثياب الكعبةقائم يصلي يقرأ القرآن حىت قم} اهللا عليه وسلم
صلى {فلما مسعت القرآن رق له قليب فبكيت ودخلين اإلسالم فلم أزل قائما يف مكاين ذلك حىت قضى رسول اهللا 

صالته مث انصرف وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أيب حسني وكانت طريقه حىت خيرج } اهللا عليه وسلم
  ني دار عباس بن عبد املطلب وبني دار ابن أزهراملسعى مث يسلك ب

فتبعته حىت إذا دخل بينهما أدركته فلما مسع حسي عرفين فظن أين إمنا تبعته ألوذيه فنهمين مث قال ما جاء بك يابن 
  اخلطاب هذه الساعة قلت جئت ألومن باهللا وبرسوله ومبا جاء به من عند اهللا

مث قال قد هداك اهللا يا عمر مث مسح صدري ودعا يل بالثبات مث } وسلمصلى اهللا عليه {فحمد اهللا رسول اهللا 
  بيته} صلى اهللا عليه وسلم{ودخل رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{انصرفت عن رسول اهللا 

  قال ابن إسحاق فاهللا أعلم أي ذلك كان
كرها ابن إسحاق فروي بإسناد له وذكر حممد بن عبد اهللا بن سنجر احلافظ يف إسالم عمر رضي اهللا عنه زيادة مل يذ

قبل أن أسلم } صلى اهللا عليه وسلم{إىل شريح بن عبيد قال قال عمر بن اخلطاب خرجت أتعرض لرسول اهللا 
فوجدته قد سبقين إىل املسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة احلاقة فجعلت أتعجب من تأليف القرآن فقلت هذا واهللا 



قال )  ٤١ - ٤٠احلاقة ( رسول كرمي وما هو بقول شاعر قليال ما تؤمنون  شاعر كما قالت قريش فقرأ إنه لقول
  إىل آخر السورة)  ٤٢احلاقة ( قلت كاهن علم ما يف نفسي فقرأ وال بقول كاهن قليال ما تذكرون 

  قال فوقع األسالم يف قليب كل موقع
قل للحديث قيل له مجيل بن معمر قال ابن إسحاق وحدثين نافع عن ابن عمر قال ملا أسلم عمر قال أي قريش أن

اجلمحى فغدا عليه وغدوت أتبع أثره أنظر ما يفعل وأنا غالم أعقل كل ما رأيت حىت جاءه فقال له أعلمت يا مجيل 
  أين أسلمت ودخلت يف دين حممد

وته يا فو اهللا ما راجعه حىت قام جير رداءه واتبعه عمر واتبعت أيب حىت إذا قام على باب املسجد صرخ بأعلى ص
  معشر قريش وهم يف أنديتهم حول الكعبة أال إن ابن اخلطاب قد صبأ

قال يقول عمر من خلفه كذب ولكين أسلمت وشهدت أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده 
  ورسوله وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حىت قامت الشمس على رءوسهم

رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم فأحلف باهللا أن لو كنا ثالمثائة رجل لقد تركناها  قال وطلع فقعد وقاموا على
  لكم أو تركتموها لنا

  فبيناهم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حربة وقميص موشي

دي بن حىت وقف عليهم فقال ما شأنكم قالوا صبأ عمر قال فمه رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون أترون بين ع
  كعب يسلمون لكم صاحبهم

  هكذا عن الرجل فواهللا لكأمنا كانوا ثوبا كشط عنه
فقلت أليب بعد أن هاجر إىل املدينة يا أبت من الرجل الذي زجر القوم عنك مبكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك جزاه 

  اهللا خريا قال أي بين ذلك العاص بن وائل السهمي ال جزاه اهللا خريا
  ه وله مما زاده ابن هشام عن غري ابن إسحاقوهذا الدعاء علي

صلى اهللا عليه {وعن بعض آل عمر قال عمر ملا أسلمت تلك الليلة تذكرت أي الناس أشد عداوة لرسول اهللا 
حىت آتيه فأخربه أين قد أسلمت قال قلت أبو جهل وكان عمر ابنا حلنتمة بنت هشام بن املغرية فأقبلت حني } وسلم

يه بابه فخرج إيل فقال مرحبا وأهال يا بن أخيت ما جاء بك قلت جئتك أخربك أين قد أصبحت حىت ضربت عل
  آمنت باهللا وبرسوله حممد وصدقت مبا جاء به

  فضرب الباب يف وجهي وقال قبحك اهللا وقبح ما جئت به
  وفيما رواه يونس بن بكري عن ابن إسحاق أن عمر رضي اهللا عنه قال حني أسلم

  لذي وجبتاحلمد هللا ذي املن ا
  له علينا أياد كلها عرب

  وقد بدأنا فكذبنا فقال لنا
  صدق احلديث نيب عنده اخلرب

  وقد ظلمت ابنة اخلطاب مث هدي
  ريب عشيه قالوا قد صبا عمر

  وقد ندمت على ما كان من زلل
  بظلمها حني تتلى عندها السور



  ملا دعت رهبا ذا العرش جاهدة
  والدمع من عينها عجالن يبتذر

  ن الذي تدعوه خالقهاأيقنت أ
  تكاد تسبقين من عربة درر
  فقلت أشهد أن اهللا خالقنا
  وأن أمحد فينا اليوم مشتهر
  نيب صدق أتى باحلق من ثقة
  واىف األمانة ما يف عوده خور

  البسيط
قد نزلوا بلدا أصابوا به أمنا } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق فلما رأت قريش أن أصحاب رسول اهللا 

صلى اهللا عليه {را وأن النجاشي قد منع من جلأ إليه منهم وأن عمر قد أسلم فكان هو و محزة مع رسول اهللا وقرا
وأصحابه وجعل اإلسالم يفشو يف القبائل اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بين هاشم } وسلم

  هم شيئا وال يبتاعوا منهموبين املطلب على أن ال ينكحوا إليهم وال ينكحوهم وال يبيعو

فلما اجتمعوا لذلك كتبوا يف صحيفة مث تعاهدوا وتواثقوا على ذلك مث علقوا الصحيفة يف جوف الكعبة توكيدا 
  على أنفسهم

فلما فعلت قريش ذلك احنازت بنو هاشم وبنو املطلب إىل أيب طالب فدخلوا معه يف شعبه واجتمعوا إليه وخرج من 
قريش فظاهرهم ولقي هندا بنت عتبة بن ربيعة حني فارق قومه وظاهر عليهم قريشا فقال هلا  بين هاشم أبو هلب إىل

  يا بنت عتبة هل نصرت الالت والعزى وفارقت من فارقهما وظاهر عليهما قالت نعم فجزاك اهللا خريا يا أبا عتبة
  وقال أبو طالب فيما صنعت قريش من ذلك واجتمعوا عليه

  بينناأال أبلغا عين على ذات 
  لؤيا وخصا من لؤي بين كعب

  أمل تعلموا أنا وجدنا حممدا
  نبيا كموسى خط يف أول الكتب

  وأن عليه يف العباد حمبة
  وال خري ممن خصه اهللا باحلب
  وأن الذي لصقتم من كتابكم

  لكم كائن حنسا كراغية السقب
  أفيقوا أفيقوا قبل أن حيفر الثرى

  ويصبح من مل جين ذنبا كذي الذنب
  بتغوا أمر الوشاة وتقطعواوال ت

  أواصرنا بعد املودة والقرب
  وتستجلبوا حربا عوانا ورمبا

  أمر على من ضاقه حلب احلرب



  فلسنا ورب البيت نسلم أمحدا
  لعزاء من عض الزمان وال كرب

  وملا تنب منا ومنكم سوالف
  وأيد أترت بالقساسية الشهب
  مبعترك ضنك ترى كسر القنا

  كالشرببه النسور الطخم يعكفن 
  كأن جمال اخليل يف حجراته

  ومعمعة األبطال معركة احلرب
  أليس أبونا هاشم شد أزره

  وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب
  ولسنا منل احلرب حىت متلنا

  وال نتشكى ما قد ينوب من النكب
  ولكننا أهل احلفائظ والنهي

  إذا طار أرواح الكماة من الرعب
  الطويل

  ثا حىت جهدوا ال يصل إليهم شيء إال سرا مستخفيا به من أراد صلتهم من قريشفأقاموا على ذلك سنتني أو ثال
وقد كان أبو جهل فيما يذكرون لقي حكيم بن حزام معه غالم حيمل قمحا يريد به عمته خدجية وهي مع رسول 

لبختري طعام كان يف الشعب فتعلق به وقال أتذهب بالطعام إىل بين هاشم فقال له أبو ا} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 
  لعمته عنده أفتمنعه أن يأتيها بطعامها خل سبيل الرجل

فأىب أبو جهل حىت نال أحدمها من صاحبه فأخذ أبو البختري حلي بعري فضربه فشجه ووطئه وطأ شديدا ومحزة بن 
  توا هبموأصحابه فيشم} صلى اهللا عليه وسلم{عبد املطلب قريب يرى ذلك وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول اهللا 

على ذلك يدعو قومه ليال وهنارا وسرا وجهرا مباديا ألمر اهللا ال يتقي فيه أحدا } صلى اهللا عليه وسلم{ورسول اهللا 
  من الناس

فجعلت قريش حني منعه اهللا منها وقام عمه وقومه من بين هاشم وبين املطلب دونه وحالوا بينهم وبني ما أرادوا من 
به وخياصمونه وجعل القرآن ينزل يف قريش بأحداثهم وفيمن نصب لعداوته منهم البطش به يهمزونه ويستهزئون 

  من مسي لنا ومنهم من نزل فيه القرآن يف عامة من ذكر اهللا من الكفار
فكان من مسي لنا من قريش ممن نزل فيه القرآن عمه أبو هلب وامرأته أم مجيل بنت حرب بن أمية محالة احلطب وإمنا 

صلى اهللا عليه {ل محالة احلطب أهنا كانت فيما بلغين حتمل الشوك فتطرحه على طريق رسول اهللا مساها اهللا عز وج
  حيث مير} وسلم

وكان أبو هلب يقول يف بعض ما يقول يعدين حممد أشياء ال أراها يزعم أهنا كائنة بعد املوت فماذا وضع يف يدي بعد 
  يئا مما يقول حممدذلك مث ينفخ يف يديه ويقول تبا لكما ما أرى فيكما ش

فأنزل اهللا عز وجل فيهما تبت يدا أيب هلب وتب ما أغىن عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات هلب وامرأته محالة 
  )سورة املسد ( احلطب يف جيدها حبل من مسد 



 عليه صلى اهللا{قال ابن إسحاق فذكر يل أن أم مجيل حني مسعت ما نزل فيها ويف زوجها من القرآن أتت رسول اهللا 
وهو جالس يف املسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق ويف يدها فهر من حجارة فلما وقفت عليهما أخذ } وسلم

فال ترى إال أبا بكر فقالت يا أبا بكر أين صاحبك فقد بلغين أنه } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا ببصرها عن رسول اهللا 
  أما واهللا إين لشاعرة مث قالت يهجوين واهللا لو وجدته لضربت هبذا الفهر فاه

  مذمما عصينا( 
  البسيط) وأمره أبينا 

  وعن غري ابن إسحاق ودينه قلينا
  مث انصرفت فقال أبو بكر يا رسول اهللا أما تراها رأتك فقال ما رأتين لقد أخذ اهللا ببصرها عين

عليه السالم يقول أال تعجبون ملا  مذمما مث يسبونه فكان} صلى اهللا عليه وسلم{وكانت قريش إمنا تسمي رسول اهللا 
  صرف اهللا عين من أذى قريش يسبون ويهجون مذمما وأنا حممد

مهزه وملزه فأنزل اهللا فيه ويل لكل مهزة } صلى اهللا عليه وسلم{وأمية بن خلف اجلمحي كان إذا رأى رسول اهللا 
  ملزة سورة اهلمزة إىل آخر السورة

ألرت قد باع منه سيوفا عملها له وكان قينا مبكة فجاءه يتقاضاه فقال له والعاص بن وائل السهمي كان خباب بن ا
  يا خباب أليس يزعم حممد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن يف اجلنة ما ابتغى أهلها من ذهب أو فضة
حقك فو أو ثياب أو خدم قال بلى قال فأنظرين إىل يوم القيامة يا خباب حىت أرجع إىل تلك الدار فأقضيك هنالك 

  اهللا ال تكون أنت وأصحابك يا خباب آثر عند اهللا مين وال أعظم حظا يف ذلك
فأنزل اهللا يف ذلك أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال ألوتني ماال وولدا أطلع الغيب أم أختذ عند الرمحن عهدا كال 

  ) ٨٠ - ٧٧مرمي ( سنكتب ما يقول ومند له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا 
فيما بلغين فقال له واهللا يا حممد لتتركن سب آهلتنا أو } صلى اهللا عليه وسلم{ولقي أبو جهل بن هشام رسول اهللا 

  لنسنب إهلك الذي بعثك
  ) ١٠٨األنعام ( فأنزل اهللا تعاىل وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم 

  كف عن سب آهلتهم وجعل يدعوهم إىل اهللا} ليه وسلمصلى اهللا ع{فذكر يل أن رسول اهللا 
وينصب له } صلى اهللا عليه وسلم{والنضر بن احلارث بن كلدة من شياطني قريش ممن كان يؤذي رسول اهللا 

جملسا } صلى اهللا عليه وسلم{العداوة وكان قدم احلرية وتعلم هبا أحاديث ملوك الفرس فكان إذا جلس رسول اهللا 
ودعا فيه إىل اهللا وحذر قومه ما أصاب األمم اخلالية من نقمة اهللا خلفه يف جملسه إذا قام مث قال أنا  فذكر فيه باهللا

واهللا يا معشر قريش أحسن حديثا منه فهلم فأنا أحدثكم أحسن من حديثه مث حيدثهم عن رستم الشيذ واسبنديار 
أحسن حديثا مين وما أحاديثه إال أساطري األولني وملوك فارس مث يقول مباذا حممد أحسن حديثا مين واهللا ما حممد ب

  اكتتبها كما اكتتبتها

فأنزل اهللا عز وجل فيه وقالوا أساطري األولني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة وأصيال قل أنزله الذي يعلم السر يف 
  آنوكل ما ذكر فيه األساطري من القر)  ٦ - ٥الفرقان ( السموات واألرض إنه كان غفورا رحيما 

وأنزل أيضا فيه ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات اهللا تتلى عليه مث يصر مستكربا كأن مل يسمعها كأن يف أذنيه وقرا 
  ) ٨ - ٧اجلاثيه ( فبشره بعذاب أليم 



  وهو القائل سأنزل مثل ما أنزل اهللا فيما ذكر ابن هشام
يوما مع الوليد بن املغرية يف املسجد فجاء فيما بلغين } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وجلس رسول اهللا 

  النضر بن احلارث فجلس معهم يف اجمللس وفيه غري واحد من رجال قريش
حىت أفحمه مث } صلى اهللا عليه وسلم{فعرض له النضر فكلمه رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فتكلم رسول اهللا 

م أنتم هلا واردون لو كان هؤالء آهلة ما وردوها وكل تال عليه وعليهم إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهن
  ) ١٠٠ - ٩٨األنبياء ( فيها خالدون هلم فيها زفري وهم فيها ال يسمعون 

وأقبل عبد اهللا بن الزبعرى السهمي حىت جلس فقال له الوليد واهللا ما قام } صلى اهللا عليه وسلم{مث قام رسول اهللا 
  آنفا وما قعد وقد زعم حممد أنا وما نعبد من آهلتنا هذه حصب جهنمالنضر بن احلارث البن عبد املطلب 

فقال ابن الزبعري أما واهللا لو وجدته خلصمته فسلوا حممدا أكل ما يعبد من دون اهللا يف جهنم مع من عبده فنحن 
  نعبد املالئكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى ابن مرمي

  ابن الزبعرى ورأوا أنه قد احتج وخاصم فعجب الوليد ومن كان معه من قول
فقال هلم كل من أحب أن يعبد من دون اهللا فهو مع من عبده إهنم } صلى اهللا عليه وسلم{فذكر ذلك لرسول اهللا 

إمنا يعبدون الشياطني ومن أمرهتم بعبادته فأنزل اهللا عليه إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون ال 
  يسمعون
أي عيسى وعزيرا ومن عبدوا من األحبار )  ١٠١األنبياء ) ( وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون  حسيسها

  والرهبان الذين مضوا على طاعة اهللا فاختذهم من يعبدهم من أهل الضاللة أربابا من دون اهللا

بل عباد مكرمون ال ونزل فيما يذكرون أهنم يعبدون املالئكة وأهنا بنات اهللا وقالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون إىل قوله ومن يقل منهم إين إله من دونه فلذلك جنزيه جهنم كذلك جنزي 

  ) ٢٩ - ٢٦األنبياء ( الظاملني 
وأنزل فيما ذكر من أمر عيسى أنه يعبد من دون اهللا وعجب الوليد ومن حضر من حجته وخصومته وملا ضرب ابن 

قومك منه يصدون مث قال إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثال لبين إسرائيل ولو نشاء جلعلنا منكم مرمي مثال إذا 
أي )  ٦١ - ٥٧الزخرف ( مالئكة يف األرض خيلفون وإنه لعلم للساعة فال متترن هبا واتبعوين هذا صراط مستقيم 

 على علم الساعة يقول فال متترن هبا واتبعوين ما وضعت على يديه من إحياء املوتى وإبراء األسقام فكفى به دليال
  هذا صراط مستقيم

واألخنس بن شريق الثقفي حليف بين زهرة وكان من أشراف القوم وممن يستمع منه فكان يصيب من رسول اهللا 
 إىل)  ١٣ - ١٠ن ( ويرد عليه فأنزل اهللا فيه وال تطع كل حالف مهني مهاز مشاء بنميم } صلى اهللا عليه وسلم{

  قوله زنيم
ومل يقل زنيم لعيب يف نسبه إن اهللا ال يعب أحدا بنسبه ولكنه حقق بذلك نعته ليعرف والزنيم العديد للقوم قال 

  اخلطيم التميمي يف اجلاهلية
  زنيم تداعاه الرجال زيادة( 

  الطويل) كما زيد يف عرض األدمي األكارع 
كبري قريش وسيدها ويترك أبو مسعود عمرو بن عمري الثقفي والوليد بن املغرية قال أينزل على حممد وأترك وأنا 

  سيد ثقيف وحنن عظيما القريتني



فأنزل اهللا فيه فيما بلغين وقالوا لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم أهم يقسمون رمحة ربك حنن 
  ) ٢١ - ٢٠الزخرف  (قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا إىل قوله ورمحة ربك خري مما جيمعون 

وأيب بن خلف اجلمحي وعقبة بن أيب معيط وكانا متصافيني حسنا ما بينهما فكان عقبة بن أيب معيط قد جلس إىل 
ومسع منه فبلغ ذلك أبيا فأتى عقبة فقال أمل يبلغين أنك جالست حممدا ومسعت } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

ك واستغلظ من اليمني إن أنت جلست إليه أو مسعت منه أو مل تأته منه مث قال وجهي من وجهك حرام أن أكلم
  فتتفل يف وجهه

ففعل ذلك عدو اهللا عقبة فأنزل اهللا فيه ويوم يعض الظامل على يديه يقول يا ليتين اختذت مع الرسول سبيال يا ويليت 
 ٢٩ - ٢٧الفرقان ( نسان خذوال ليتين مل أختذ فالنا خليال لقد أضلين عن الذكر بعد إذ جاءين وكان الشيطان لإل

(  
بعظم بال قد ارفت فقال يا حممد أنت تزعم أن اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{ومشى أيب بن خلف إىل رسول اهللا 

صلى {فقال رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{يبعث هذا بعد ما أرى مث فته بيده مث نفخه يف الريح حنو رسول اهللا 
  أقول ذلك يبعثه اهللا وإياك بعد ما تكونان هكذا مث يدخلك النار نعم أنا} اهللا عليه وسلم

فأنزل اهللا فيه وضرب لنا مثال ونسي خلقه قال من حييي العظام وهي رميم قل حيييها الذي أنشأها أول مرة وهو 
  ) ٨٠ - ٧٨يس ( بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر األخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون 

فيما بلغين األسود بن املطلب والوليد بن املغرية وأمية بن خلف } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا  واعترض رسول
والعاص بن وائل وكانوا ذوي أسنان يف قومهم فقالوا يا حممد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك حنن وأنت 

وإن كان ما نعبد خريا مما تعبد كنت قد أخذت يف األمر فإن كان الذي تعبد خريا مما نعبد كنا قد أخذنا حبظنا منه 
  حبظك منه

  فأنزل اهللا فيهم قل يا أيها الكافرون السورة كلها
  أي إن كنتم ال تعبدون اهللا إال أن أعبد ما تعبدون فال حاجة يل بذلك منكم لكم دينكم ويل دين

قريس هل تدرون ما شجرة الزقوم اليت وأبو جهل بن هشام ملا ذكر اهللا شجرة الزقوم ختويفا هبا هلم قال يا معشر 
  خيوفكم هبا حممد قالوا ال قال عجوة يثرب بالزبد واهللا لئن استمكنا منها لنتزقمنها تزقما

  ) ٤٤٣الدخان ( فأنزل اهللا فيه إن شجرة الزقوم طعام األثيم كاملهل يغلي يف البطون كغلي احلميم 
  ) ٦٠اإلسراء ( فهم فما يزيدهم إال طغيانا كبريا وأنزل اهللا فيه والشجرة امللعونة يف القرآن وخنو

ورسول اهللا يكلمه وقد طمع يف إسالمه فبينا هو يف } صلى اهللا عليه وسلم{ووقف الوليد بن املغرية مع رسول اهللا 
وجعل يستقرئه القرآن فشق ذلك منه } صلى اهللا عليه وسلم{ذلك مر به ابن أم مكتوم األعمى فكلم رسول اهللا 

حىت أضجره وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من } صلى اهللا عليه وسلم{ل اهللا على رسو
إسالمه فلما أكثر عليه انصرف عنه عابسا وتركه فأنزل اهللا فيه عبس وتوىل أن جاءه األعمى إىل قوله يف صحف 

  ) ١٤ - ١عبس ( مكرمة مرفوعة مطهرة 
  أخص بك أحدا دون أحد فال متنعه ممن ابتغاه وال تتصد به ملن ال يريده أي إمنا بعثتك بشريا ونذيرا مل

الذين خرجوا إىل أرض احلبشة إسالم أهل } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وملا بلغ أصحاب رسول اهللا 
وار أو مكة فأقبلوا ملا بلغهم ذلك حىت إذا دنوا من مكة بلغهم أن ذلك كان باطال فلم يدخل أحد منهم إال جب



  مستخفيا
  وذكر موسى بن عقبة أن رجوع هؤالء الذين رجعوا كان قبل خروج جعفر

  وأصحابه إىل أرض احلبشة وأهنم الذين خرجوا أوال قبله مث رجعوا حني أنزل اهللا سورة النجم
الف دينه قال وكان املشركون يقولون لو كان هذا الرجل يذكر آهلتنا خبري أقررناه وأصحابه ولكنه ال يذكر من خ

  من اليهود والنصارى مبثل الذي يذكر به آهلتنا من الشتم والشر
قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذبيهم وأحزنته ضاللتهم } صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 

 ١٩النجم ( األخرى وكان يتمىن هداهم فلما أنزل اهللا تعاىل سورة والنجم قال أفرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة 
ألقى الشيطان عندها على لسانه كلمات حني ذكر الطواغيت فقال وإهنم ملن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن )  ٢٠ -

  هلي اليت ترجتى

كان ذلك من سجع الشيطان وفتنته فوقعت هاتان الكلمتان يف قلب كل مشرك مبكة وذلت هبا ألسنتهم وتباشروا 
آخر والنجم } صلى اهللا عليه وسلم{ع إىل دينه األول ودين أبائه فلما بلغ رسول اهللا هبا وقالوا إن حممدا قد رج

سجد وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك غري أن الوليد بن املغرية كان رجال كبريا فرفع ملء كفه ترابا 
  فسجد عليه

  } ه وسلمصلى اهللا علي{فعجب الفريقان كالمها من اجتماعهم يف السجود لسجود رسول اهللا 
فأما املسلمون فعجبوا لسجود املشركني معهم على غري إميان وال يقني ومل يكن املسلمون مسعوا الذي ألقى الشيطان 

  على ألسنة املشركني
صلى {وأصحابه ملا ألقي الشيطان يف أمنية النيب } صلى اهللا عليه وسلم{وأما املشركون فاطمأنت نفوسهم إىل النيب 

  جدوا لتعظيم آهلتهمفس} اهللا عليه وسلم
وفشت تلك الكلمة يف الناس وأظهرها الشيطان حىت بلغت أرض احلبشة ومن هبا من املسلمني عثمان بن مظعون 

وبلغهم سجود } صلى اهللا عليه وسلم{وأصحابه وحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلوا مع رسول اهللا 
املسلمني قد أمنوا مبكة فأقبلوا سراعا وقد نسخ اهللا ما ألقى الوليد بن املغرية على التراب على كفيه وحدثوا أن 

الشيطان وأحكم اهللا آياته وقال عز من قائل وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف 
نة للذين يف قلوهبم أمنيته فينسخ اهللا ما يلقي الشيطان مث حيكم اهللا آياته واهللا عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فت

مرض والقاسية قلوهبم وإن الظاملني لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه احلق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له 
  ) ٥٤ - ٥٢احلج ( قلوهبم وإن اهللا هلادي الذين آمنوا إىل صراط مستقيم 

  هم وعداوهتم للمسلمني فاشتدوا عليهمفلما بني اهللا قضاءه فربأه من سجع الشيطان انقلب املشركون بضاللت
فلهذا الذي ذكره ابن عقبة مل يستطع أحد ممن رجع من أرض احلبشة أن يدخل مكة إال جبوار أو مستخفيا كما ذكر 

  ابن إسحاق

قال فكان مجيع من قدم مكة منهم ثالثة وثالثني رجال دخل منهم جبوار فيمن مسى لنا عثمان بن مظعون اجلمحي 
  ن الوليد بن املغرية وأبو سلمة بن عبد األسد جبوار خاله أيب طالبدخل جبوار م

من البالء وهو يغدو ويروح يف أمان } صلى اهللا عليه وسلم{فأما عثمان فإنه ملا رأى ما فيه أصحاب رسول اهللا 
ء واألذى الوليد قال واهللا إن غدوي ورواحي آمنا جبوار رجل من أهل الشرك وأصحايب وأهل ديين يلقون من البال



  يف اهللا ما ال يصيبين لنقص كبري يف نفسي
فمشي إىل الوليد بن املغرية فقال له يا أبا عبد مشس وفت ذمتك وقد رددت إليك جوارك قال مل يا بن أخي لعله 
آذاك أحد من قومي قال ال ولكين أرضي جبوار اهللا وال أريد أن أستجري بغريه قال فانطلق إىل املسجد فرد علي 

  عالنية كما أجرتك عالنيةجواري 
فخرجا حىت أتيا املسجد فقال الوليد هذا عثمان جاء يرد علي جواري قال صدق قد وجدته وفيا كرمي اجلوار 

  ولكين أحببت أن ال أستجري بغري اهللا
  مث انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة يف جملس من قريش ينشدهم فجلس معهم عثمان فقال لبيد

  باطل أال كل شيء ما خال اهللا
  قال عثمان صدقت قال
  وكل نعيم ال حمالة زائل

  الطويل
  قال عثمان كذبت نعيم اجلنة ال يزول

قال لبيد يا معشر قريش واهللا ما كان يؤذى جليسكم فمىت حدث هذا فيكم فقال رجل من القوم إن هذا سفيه يف 
  سفهاء معه فارقوا ديننا فال جتدن يف نفسك منه

رمها فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فحضرها والوليد بن املغرية قريب يرى ما بلغ فرد عليه عثمان حىت شري أم
  من عثمان فقال أما واهللا يا بن أخي إن كانت عينك عما أصاهبا لغنية لقد كنت يف ذمة منيعة

ر يا أبا عبد قال بل واهللا إن عيين الصحيحة لفقرية إىل ما أصاب أختها يف اهللا وإين لفي جوار من هو أعز منك وأقد
  مشس

  فقال له الوليد هلم يا ابن أخي إن شئت إىل جوارك
  فقال ال

وأما أبو سلمة بن عبد األسد فإنه ملا استجار بأيب طالب مشي إليه رجال بين خمزوم فقالوا يا أبا طالب هذا منعت منا 
ن أنا مل أمنع ابن أخيت مل أمنع ابن ابن أخيك حممدا فما لك ولصاحبنا متنعه منا فقال إنه استجار يب وهو ابن أخيت وإ

أخي فقام أبو هلب فقال يا معشر قريش واهللا لقد أكثرمت على هذا الشيخ ما تزالون توثبون عليه يف جواره من بني 
  قومه واهللا لتنتهن عنه أو

  لنقومن معه يف كل ما قام فيه حىت يبلغ ما أراد
فأبقوا على } صلى اهللا عليه وسلم{ليا وناصرا على رسول اهللا فقالوا بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة وكان هلم و

  ذلك
فقال } صلى اهللا عليه وسلم{فطمع فيه أبو طالب حني مسعه يقول ما قال ورجا أن يقوم معه يف شأن رسول اهللا 

  حيرضه على ذلك
  و إن امرءا أبو عتيبة عمه

  لفي روضة ما إن يسام املظاملا
  أقول له وأين منه نصيحيت

  معتب ثبت سوادك قائماأبا 



  وال تقبلن الدهر ما عشت خطة
  تسب هبا إما هبطت املوامسا

  وول سبيل العجز غريك منهم
  فإنك مل ختلق على العجز الزما

  وحارب فإن احلرب نصف ولن ترى
  أخا احلرب يعصي اخلسف حىت يساملا

  وكيف ومل جينوا عليك عظيمة
  ومل خيذلوك غامنا أو مغارما

  د مشس ونوفالجزى اهللا عنا عب
  وتيما وخمزوما عقوقا ومأمثا
  بتفريقهم من بعد ود وألفة
  مجاعتنا كيما ينالوا احملارما

  كذبتم وبيت اهللا نبزى حممدا
  وملا تروا يوما لدى الشعب قائما

  الطويل
ن وكان أبو بكر رضي اهللا عنه كما حدثت عائشة رضي اهللا عنها حني ضاقت عليه مكة وأصابه فيها األذى ورأى م

صلى اهللا عليه {وأصحابه ما رأى قد استأذن رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{تظاهر قريش على رسول اهللا 
يف اهلجرة فأذن له فخرج مهاجرا حىت إذا سار من مكة يوما أو يومني لقيه ابن الدغنة أخو بين احلارث بن } وسلم

  ا بكرعبد مناة بن كنانة وهو يومئذ سيد األحابيش فقال أين يا أب
قال أخرجين قومي وآذوين وضيقوا علي قال مل فواهللا إنك لتزين العشرية وتعني على النوائب وتفعل املعروف 

  وتكسب املعدوم فارجع فأنت يف جواري

فرجع معه حىت إذا دخل مكة قام ابن الدغنة فقال يا معشر قريش إين قد أجرت ابن أيب قحافة فال يعرضن له أحد 
  إال خبري

وا عنه وكان أليب بكر مسجد عند باب داره يف بين مجح فكان يصلي فيه وكان رجال رقيقا إذا قرأ قالت فكف
  القرآن استبكى فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون ملا يرون من هيئته

حممد يرق  فمشى رجال من قريش إىل ابن الدغنة فقالوا له إنك مل جتر هذا لؤذينا إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به
وكانت له هيئة وحنو فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم فائته فأمره أن يدخل بيته فليصنع فيه 

  ما شاء
فمشى ابن الدغنة فقال يا أبا بكر إين مل أجرك لتؤذي قومك إهنم قد كرهوا مكانك الذي أنت به وتأذوا بذلك 

  منك فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت
  ل أو أرد عليك جوارك وأرضي جبوار اهللاقا

  قال فاردد علي جواري قال قد رددته عليك
  فقام ابن الدغنة فقال يا معشر قريش إن ابن أيب قحافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم



وعن القاسم بن حممد أن أبا بكر لقيه سفيه من سفهاء قريش وهو عامد إىل الكعبة فحثا على رأسه التراب فمر 
الوليد بن املغرية أو العاص بن وائل فقال أبو بكر أال ترى ما يصنع هذا السفيه قال أنت فعلت هذا بنفسك وهو 

  يقول أي رب ما أحلمك أي رب ما أحلمك
قال ابن إسحاق مث إنه قام يف نقض الصحيفة اليت تكاتبت فيها قريش على بين هاشم وبين املطلب نفر من قريش ومل 

  ن من بالءيبل أحد فيها أحس
هشام بن عمرو بن احلارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن حسل وذلك أنه كان ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد 
مناف ألمه فكان هشام لبين هشام واصال وكان ذا شرف يف قومه فكان فيما بلغين يأيت ليال بالبعري قد أوقره طعاما 

ضرب على جنبه ليدخل الشعب عليهم ويأيت به قد أوقره برا حىت إذا أقبله يف فم الشعب خلع خطامه من رأسه مث 
  فيفعل به مثل ذلك

مث إنه مشى إىل زهري بن أمية بن املغرية وأمه عاتكة بنت عبد املطلب فقال يا زهري أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس 
نكح إليهم أما إين الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد عملت ال يباعون وال يبتاع منهم وال ينكحون وال ي

  أحلف باهللا أن لو كانوا أخوال أيب احلكم بن هشام مث عودته إىل مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا
فقال وحيك يا هشام فماذا أصنع إمنا أنا رجل واحد واهللا لو كان معي رجل آخر لقمت يف نقضها حىت أنقضها قال 

  ه زهري ابغنا ثالثاقد وجدت رجال قال من هو قال أنا قال ل
فذهب إيل املطعم بن عدي فقال له يا مطعم أرضيت أن يهلك بطنان من بين عبد مناف وأنت شاهد على ذلك 

موافق لقريش فيه أما واهللا لئن أمكنتموهم من هذه لتجدهنم إليها منكم سراعا قال وحيك فماذا أصنع إمنا أنا رجل 
ا قال أبغنا ثالثا قال قد فعلت قال من هو قال زهري بن أيب أمية قال واحد قال قد وجدت ثانيا قال من هو قال أن

  ابغنا رابعا
فذهب إىل أيب البختري بن هشام فقال له حنوا مما قال للمطعم بن عدي فقال وهل من أحد يعني على هذا قال نعم 

  قال من هو قال زهري بن أيب أمية واملطعم بن عدي وأنا معك قال ابغنا خامسا
 زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد فكلمه وذكر له قرابتهم ومكاهنم فقال وهل على هذا األمر الذي فذهب إىل

  تدعوين إليه من أحد قال نعم مث مسى له القوم
فاتعدوا خطم احلجون ليال بأعلى مكة فاجتمعوا هنالك فأمجعوا أمرهم وتعاهدوا على القيام يف الصحيفة حىت 

  بدؤكم فأكون أول من يتكلمينقضوها وقال زهري أنا أ
فلما أصبحوا غدوا إىل أنديتهم وغدا زهري عليه حلة فطاف بالبيت سبعا مث أقبل على الناس فقال يا أهل مكة أنأكل 

الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى ال يباعون وال يبتاع منهم واهللا ال أقعد حىت تشق هذه الصحيفة القاطعة 
  الظاملة

  يف ناحية املسجد كذبت واهللا ال تشق قال أبو جهل وكان

قال زمعة بن األسود أنت واهللا أكذب ما رضينا كتابتها حني كتبت قال أبو البختري صدق زمعة ال نرضى ما كتب 
فيها وال نقر به قال املطعم بن عدي صدقتما وكذب من قال غري ذلك نربأ إىل اهللا منها ومما كتب فيها وقال هشام 

  لكبن عمرو حنوا من ذ
  فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل تشوور فيه بغري هذا املكان



  وأبو طالب جالس يف ناحية املسجد وقام املطعم إىل الصحيفة ليشقها فوجد األرضة قد أكلتها إال بامسك اللهم
  وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة فشلت يده فيما يزعمون

قال أليب طالب يا عم إن اهللا قد سلط األرضة على } ليه وسلمصلى اهللا ع{وذكر بعض أهل العلم أن رسول اهللا 
صحيفة قريش فلم تدع فيها امسا هو اهللا إال أثبتته ونفت منها القطيعة والظلم والبهتان قال أربك أخربك هبذا قال 

فهلم نعم قال فواهللا ما يدخل عليك أحد مث خرج إىل قريش فقال يا معشر قريش إن ابن أخي أخربين بكذا وكذا 
  صحيفتكم فإن كانت كما قال فانتهوا عن قطيعتنا

وإن كان كاذبا دفعت إليكم ابن أخي قال القوم رضينا فتعاقدوا على ذلك مث نظروا فإذا هي كما قال رسول اهللا 
  فزادهم ذلك شرا فعند ذلك صنع الرهط من قريش يف نقض الصحيفة ما صنعوا} صلى اهللا عليه وسلم{

مزقت الصحيفة وبطل ما فيها قال أبو طالب فيما كان من أمر أولئك الذين قاموا يف نقضها قال ابن إسحاق فلما 
  ميدحهم

  أال هل أيت حبرينا صنع ربنا
  على نأيهم واهللا بالناس أرود
  فنخربهم أن الصحيفة مزقت
  وأن كل ما مل يرضه اهللا مفسد
  تراوحها إفك وسحر جممع

  ومل يلف سحر آخر الدهر يصعد
  طا باحلجون تتابعواجزى اهللا ره

  على مأل يهدي حلزم ويرشد
  قعودا لدى خطم احلجون كأهنم

  مقاولة بل هم أعز وأجمد
  أعان عليها كل صقر كأنه

  إذا ما مشى يف رفرف الدرع أحرد
  جري على جل اخلطوب كأنه
  شهاب بكفي قابس يتوقد

  من األكرمني من لؤي بن غالب
  إذا سيم خسفا وجهه يتربد

  ج نصف ساقهطويل النجاد خار
  على وجهه نسقى الغمام ونسعد

  عظيم الرماد سيد وابن سيد
  حيض على مقري الضيوف وحيشد

  ويبين ألفياء العشرية صاحلا

  إذا حنن طفنا يف البالد وميهد
  ألظ هبذا الصلح كل مربا



  عظيم اللواء أمره مث حيمد
  قضوا ما قضوا يف ليلهم مث أصبحوا

  على مهل وسائر الناس رقد
  ا سهل بن بيضاء راضياهم رجعو

  وسر أبو بكر هبا وحممد
  مىت شرك األقوام يف جل أمرنا

  وكنا قدميا قبلها نتودد
  كنا قدميا ال نقر ظالمة

  وندرك ما شئنا وال نتشدد
  فيا لقصي هل لكم يف نفوسكم

  وهل لكم فيما جييء به غد
  فإين وإياكم كما قال قائل

  لديك البيان لو تكلمت أسود
  الطويل
ا اسم جبل كان قتل فيه قتيل مل يعرف قاتله فقال أولياء املقتول هذه املقالة يعنون هبا أن هذا اجلبل لو تكلم أسود هن

  ألبان عن القاتل ولعرف باجلاين ولكنه ال يتكلم فذهبت مقالتهم تلك مثال
ة ويدعوهم إىل على ما يرى من قومه يبذل هلم النصيح} صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق فكان رسول اهللا 

  النجاة مما هم فيه وجعلت قريش حني منعه اهللا منهم حيذرونه الناس ومن قدم عليهم من العرب
صلى اهللا عليه {فكان طفيل بن عمرو الدوسي وكان رجال شريفا شاعرا لبيبا حيدث أنه قدم مكة ورسول اهللا 

الدنا وهذا الرجل الذي بني أظهرنا قد هبا فمشى إليه رجال من قريش فقالوا له يا طفيل إنك قدمت ب} وسلم
أعضل بنا فرق مجاعتنا وشتت أمرنا وإمنا قوله كالسحر يفرق به بني الرجل وبني أبيه وبني الرجل وبني أخيه وبني 

  الرجل وبني زوجته وإنا خنشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فال تكلمنه وال تسمعن منه
أن ال أمسع منه شيئا وال أكلمه حىت حشوت يف أذين حني غدوت إىل املسجد قال فواهللا ما زالوا يب حىت أمجعت 

  كرسفا فرقا من أن يبلغين شيء من قوله وأنا ال أريد أن أمسعه
قائم يصلي عند الكعبة فقمت قريبا منه فأىب اهللا إال } صلى اهللا عليه وسلم{قال فغدوت إىل املسجد فإذا رسول اهللا 

كالما حسنا فقلت يف نفسي واثكل أمي واهللا إين لرجل لبيب شاعر وما خيفى علي  أن يسمعين بعض قوله فسمعت
  احلسن من القبيح فما مينعين أن أمسع من هذا الرجل فإن كان الذي يأيت به حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته

لت عليه فقلت يا إىل بيته فاتبعته حىت إذا دخل بيته دخ} صلى اهللا عليه وسلم{فمكثت حىت انصرف رسول اهللا 
  حممد إن قومك قالوا يل كذا وكذا فواهللا ما برحوا خيوفونين

  أمرك حىت سددت أذين بكرسف لئال أمسع قولك مث أىب اهللا إال أن يسمعين فسمعت قوال حسنا فاعرض علي أمرك
قط أحسن منه وال اإلسالم وتال علي القرآن فال واهللا ما مسعت قوال } صلى اهللا عليه وسلم{فعرض علي رسول اهللا 

أمرا أعدل منه فأسلمت وشهدت شهادة احلق وقلت يا نيب اهللا إين امرؤ مطاع يف قومي وإين راجع إليهم وداعيهم 
  إىل اإلسالم فادع اهللا أن جيعل يل آية تكون يل عونا عليهم فيما أدعوهم إليه فقال اللهم اجعل له آية



على احلاضر وقع نور بني عيين مثل املصباح قلت اللهم يف غري فخرجت إىل قومي حىت إذا كنت على ثنية تطلعين 
وجهي إين أخشى أن يظنوا أهنا مثلة وقعت يف وجهي لفراقي دينهم قال فتحول فوقع يف رأس سوطي فجعل أهل 

  احلاضر يتراءون ذلك النور يف سوطي كالقنديل املعلق وأنا أهبط إليهم من الثنية حىت جئتهم
وكان شيخا كبريا فقلت إليك عين يا أبه فلست منك ولست مين قال مل يا بين قلت أسلمت  فلما نزلت أتاين أيب

وتابعت دين حممد قال أي بين فديين دينك فقلت فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك مث تعال حىت أعلمك ما علمت 
  فذهب فاغتسل وطهر ثيابه مث جاء فعرضت عليه اإلسالم فأسلم

ك عين فلست منك ولست مين قالت مل بأيب أنت وأمي قلت فرق بيين وبينك اإلسالم مث أتتين صاحبيت فقلت هلا إلي
وتابعت دين حممد قالت فديين دينك قلت فاذهيب إىل حنا ذي الشري قال ابن هشام ويقال محى ذي الشرى 

أنت فتطهري منه وكان ذو الشري صنما لدوس واحلنا محى محوه له به وشل من ماء يهبط من جبل فقالت بأيب 
وأمي أختشى على الصبية من ذي الشري شيئا قلت ال أنا ضامن لذلك فذهبت فاغتسلت مث جاءت فعرضت عليها 

  اإلسالم فأسلمت
  مبكة فقلت} صلى اهللا عليه وسلم{مث دعوت دوسا إىل اإلسالم فأبطأوا علي مث جئت رسول اهللا 

  للهم اهد دوسا ارجع إىل قومك فادعهم وارفق هبميا نيب اهللا إنه غلبين على دوس الزنا فادع اهللا عليهم فقال ا
إىل املدينة ومضى بدر } صلى اهللا عليه وسلم{فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إىل اإلسالم حىت هاجر رسول اهللا 

صلى اهللا {مبن أسلم معي من قومي ورسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{وأحد واخلندق مث قدمت إىل رسول اهللا 
خبيرب } صلى اهللا عليه وسلم{حىت نزلت املدينة بسبعني أو مثانني بيتا من دوس مث حلقنا برسول اهللا  خبيرب} عليه وسلم

  فأسهم لنا مع املسلمني
حىت فتح اهللا عليه مكة قلت يا رسول اهللا ابعثين إىل ذي الكفني } صلى اهللا عليه وسلم{مث مل أزل مع رسول اهللا 

  صنم عمرو بن محمة حىت أحرقه
  سحاق فخرج إليه فجعل وهو يوقد عليه النار يقولقال ابن إ

  يا ذا الكفني لست من عبادكا
  ميالدنا أقدم من ميالدكا

  إين حشوت النار يف فؤادكا
  الرجز

مث رجع فكان باملدينة حىت قبض اهللا رسوله فلما ارتدت العرب خرج مع املسلمني فسار معهم حىت فرغوا من 
املسلمني إىل اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل فرأى رؤيا وهو متوجه إىل طليحة ومن أرض جند كلها مث سار مع 

اليمامة فقال ألصحابه إين قد رأيت رؤيا فاعربوها يل رأيت أن رأسي حلق وأنه خرج من فمي طائر وأنه لقيتين 
  امرأة فأدخلتين يف فرجها وأرى ابين يطلبين طلبا حثيثا مث رأيته حبس عين

ا أنا واهللا فقد أولتها قالوا ماذا قال أما حلق رأسي فوضعه وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي قالوا خريا قال أم
وأما املرأة اليت أدخلتين يف فرجها فاألرض حتفر يل وأغيب فيها وأما طلب ابين إياي مث حبسه عين فإين أراه سيجهد 

  أن يصيبه ما أصابين
  جراحة شديدة مث استقل منها مث قتل فقتل رمحه اهللا شهيدا باليمامة وجرح ابنه

  عام الريموك يف زمان عمر شهيدا



يريد اإلسالم وقال } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر ابن هشام أن أعشى بين قيس بن ثعلبة خرج إىل رسول اهللا 
  قصيدة ميدحه فيها نذكرها بعد

ه فأخربه أنه جاء يريد رسول اهللا فلما كان مبكة أو قريبا منها اعترضه بعض املشركني من قريش فسأله عن أمر
ليسلم فقال له يا أبا بصري إنه حيرم الزنا فقال األعشى واهللا إن ذلك ألمر مايل فيه من أرب } صلى اهللا عليه وسلم{

فقال يا أبا بصري فإنه حيرم اخلمر فقال أما هذه فواهللا إن يف النفس منها لعالالت ولكين منصرف فأتروى منها عامي 
  يه فأسلمهذا مث آت

  } صلى اهللا عليه وسلم{فانصرف فمات يف عامه ذلك ومل يعد إىل رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {هذا ما ذكر ابن هشام يف قصة األعشى وظاهره يقتضي أن قصده كان إىل مكة وأن رسول اهللا 

  فيها حينئذ مل يهاجر بعد} وسلم
جممعون على أن اخلمر إمنا حرمت باملدينة بعد أن مضى  ويعارض هذا الظاهر ما ذكر من حترمي اخلمر فإن أهل النقل

بدر وأحد ونزل حترميها يف سورة املائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن فإن صح أن خروج األعشى كان قبل 
بتحرمي اخلمر أراد } صلى اهللا عليه وسلم{اهلجرة كما يف ظاهر اخلرب فلعل املشرك الذي لقيه وأخربه عن رسول اهللا 

أبدا للخمر } صلى اهللا عليه وسلم{ا القول تنفريه عن اإلسالم وإبعاده عنه مع ما كان من كراهية رسول اهللا هبذ
  وتنزيه اهللا إياه عنها

أال تراه ليلة اإلسراء ملا عرضت عليه آنية اخلمر واللنب اختار اللنب فقيل له هديت للفطرة لو أخذت اخلمر غوت 
  صدر اإلسالم أمتك واإلسراء إمنا كان مبكة يف

وقد ميكن أن يكون قصد األعشى إىل املدينة بعد اهلجرة وبعد حترمي اخلمر فتلقاه بعض املشركني من قريش ممن مل 
  يكن أسلم بعد

  ولعل هذا هو األوىل بدليل قوله يف قصيدته اآلتية بعد
  أال أيهذا السائلي أين ميمت
  فإن هلا يف أهل يثرب موعدا

  ذلك كلهواهللا أعلم باحلقيقة يف 
  هي قوله} صلى اهللا عليه وسلم{والقصيدة اليت مدح هبا رسول اهللا 

  أمل تغتمض عيناك ليلة أرمدا
  وبت كما بات السليم مسهدا
  وما ذاك من عشق النساء وإمنا
  تناسيت قبل اليوم خلة مهددا

  ولكن أرى الدهر الذي هو خائن
  إذا أصلحت كفاي عاد فأفسدا
  كهوال وشبانا فقدت وثروة

  له هذا الدهر كيف ترددافل
  وما زلت أبغي املال مذ أنا يافع



  وليدا وكهال حني شبت وأمردا
  وأبتذل العيس املراقيل تعتلى

  مسافة ما بني النجري فصرخدا
  أال أيهذا السائلي أين ميمت
  فإن هلا يف أهل يثرب موعدا
  فإن تسأيل عين فيا رب سائل

  حفي عن األعشى به حيث أصعدا
  لنجاء وراجعتأجدت برجليها ا

  يداها خنافا لينا غري أحردا
  وفيها إذا ما هجرت عجرفية

  إذا خلت حرباء الظهرية أصيدا
  وآليت ال آوي هلا من كاللة

  وال من حفى حىت تالقي حممدا
  مىت ما تناخي عند باب ابن هاشم

  تراحي وتلقى من فواضله ندا
  نبيا يرى ما ال ترون وذكره
  أغار لعمرى يف البالد وأجندا
  له صدقات ما تغب ونائل

  وليس عطاء اليوم مانعه غدا
  أجدك مل تسمع وصاة حممد
  نيب اإلله حني أوصى وأشهدا

  إذا أنت مل ترحل بزاد من التقى
  والقيت بعد املوت من قد تزودا
  ندمت على أن ال تكون كمثله

  فترصد للموت الذي كان أرصدا
  فإياك وامليتات ال تقربنها
  لتقصداوال تأخذن سهما حديدا 

  وذا النصب املنصوب ال تسكننه
  وال تعبد األوثان واهللا فاعبدا
  وال تقربن حرة كان سرها

  عليك حراما فانكحن أو تأبدا
  وذا الرحم القرىب فال تقطعنه

  لعاقبة وال األسري املقيدا



  وسبح على حني العشيات والضحى
  وال حتمد الشيطان واهللا فامحدا

  وال تسخرن من بائس ذي ضرارة
   حتسنب املال للمرء خملداوال

  الطويل
وبغضه إياه يذله اهللا إذا } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وقد كان عدو اهللا أبو جهل مع عداوته رسول اهللا 

  رآه
حدثين عبد امللك بن عبد اهللا بن أيب سفيان الثقفي وكان واعية قال قدم رجل من إراش بإبل له مكة فابتاعها منه 

جالس يف } صلى اهللا عليه وسلم{طله بأمثاهنا فأقبل اإلراشي حىت وقف على ناد من قريش ورسول اهللا أبو جهل فم
ناحية املسجد فقال يا معشر قريش من رجل يؤديين على أيب احلكم بن هشام فإين غريب ابن سبيل وقد غلبين على 

  حقي
يهزأون به ملا يعلمون بينه وبني أيب } يه وسلمصلى اهللا عل{فقال له أهل ذلك اجمللس أترى ذلك الرجل لرسول اهللا 

  جهل من العداوة اذهب إليه فهو يؤديك عليه

فقال يا عبد اهللا إن أبا احلكم بن هشام غلبين } صلى اهللا عليه وسلم{فأقبل اإلراشي حىت وقف على رسول اهللا 
يه يأخذ يل حقي منه فأشاروا يل على حق يل قبله وأنا غريب ابن سبيل وقد سألت هؤالء القوم عن رجل يؤديين عل

  إليك فخذ يل حقي منه يرمحك اهللا
فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم اتبعه فأنظر ما } صلى اهللا عليه وسلم{قال انطلق إليه وقام معه رسول اهللا 

  يصنع
مد فاخرج إيل حىت جاءه فضرب عليه بابه فقال من هذا فقال حم} صلى اهللا عليه وسلم{قال وخرج رسول اهللا 

  فخرج إليه وما يف وجهه من رائحة لقد انتقع لونه فقال أعط هذا حقه قال نعم ال يربح حىت أعطيه الذي له
  فدخل فخرج إليه حبقه فدفعه إليه فأقبل اإلراشي حىت وقف على ذلك

  اجمللس فقال جزاه اهللا خريا فقد واهللا أخذ يل حقي
  ك ماذا رأيتوجاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا وحي

قال عجبا من العجب واهللا ما هو إال أن ضرب عليه بابه فخرج إليه وما معه روحه فقال أعط هذا الرجل حقه قال 
  نعم ال يربح حىت أخرج إليه حقه فدخل فخرج إليه حبقه فأعطاه إياه

  مث مل يلبث أبو جهل أن جاء فقالوا ويلك ما لك واهللا ما رأينا مثل ما صنعت قط
كم واهللا ما هو إال أن ضرب علي بايب ومسعت صوته فملئت رعبا مث خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحال من قال وحي

  اإلبل ما رأيت مثل هامته وال قصرته وال أنيابه لفحل قط واهللا لو أبيت ألكلين
رجال من جالسا يف املسجد معه } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر الواقدي عن يزيد بن رومان قال بينا رسول اهللا 

أصحابه أقبل رجل من بين زبيد يقول يا معشر قريش كيف تدخل عليكم املادة أو جيلب إليكم جلب أو حيل تاجر 
  بساحتكم وأنتم تظلمون من دخل عليكم يف حرمكم يقف على احللق حلقة حلقة

ومن } عليه وسلمصلى اهللا {يف أصحابه فقال له رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{حىت انتهى إىل رسول اهللا 



ظلمك فذكر أنه قدم بثالثة أمجال كانت خرية إبله فسامه أبو جهل ثلث أمثاهنا مث مل يسمه هبا ألجله سائم قال 
  وأين أمجالك قال هي هذه باحلزورة} صلى اهللا عليه وسلم{فأكسد علي سلعيت وظلمين قال رسول اهللا 

به فنظر إىل اجلمال فرأى مجاال فرها فساوم الزبيدي حىت معه وقام أصحا} صلى اهللا عليه وسلم{فقام رسول اهللا 
فباع مجلني منها بالثمن وأفضل بعريا باعه وأعطى أرامل بين } صلى اهللا عليه وسلم{أحلقه برضاه فأخذها رسول اهللا 

  عبد املطلب مثنه وأبو جهل جالس يف ناحية من السوق ال يتكلم
فقال يا عمرو إياك أن تعود ملثل ما صنعت هبذا األعرايب فترى مين ما } لمصلى اهللا عليه وس{مث أقبل إليه رسول اهللا 

  تكره فجعل يقول ال أعود يا حممد ال أعود يا حممد
وأقبل عليه أمية بن خلف ومن حضر من القوم فقالوا ذللت يف يدي } صلى اهللا عليه وسلم{فانصرف رسول اهللا 

لك منه قال ال أتبعه أبدا إن الذي رأيتم مين ملا رأيت معه لقد رأيت حممد فإما أن تكون تريد أن تتبعه وإما رعب دخ
  رجاال عن ميينه ومشاله معهم رماح يشرعوهنا إيل لو خالفته لكانت إياها أي ألتوا على نفسي

وذكر حممد بن إسحاق عن أبيه قال كان ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب أشد قريش فخال يوما برسول اهللا 
يف بعض شعاب مكة فقال له يا ركانة أال تتقي اهللا وتقبل ما أدعوك إليه قال لو أعلم أن } اهللا عليه وسلمصلى {

أفرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حق قال } صلى اهللا عليه وسلم{الذي تقول حق التبعتك فقال رسول اهللا 
أضجعه ال } صلى اهللا عليه وسلم{ل اهللا نعم قال فقم حىت أصارعك فقام إليه ركانة فصارعه فلما بطش به رسو

  ميلك من نفسه شيا
} صلى اهللا عليه وسلم{مث قال عد يا حممد فعاد فصرعه فقال يا حممد إن ذا للعجب أتصرعين قال رسول اهللا 

  وأعجب من ذلك إن شئت أن أريكه إن اتقيت اهللا واتبعت أمري
قال ادعها فدعا هبا فأقبلت حىت وقفت بني يدي رسول اهللا قال ما هو قال أدعو لك هذه الشجرة اليت ترى فتأتيين 

  فقال هلا ارجعي إىل مكانك فرجعت إىل مكاهنا} صلى اهللا عليه وسلم{
فذهب ركانة إىل قومه فقال يا بين عبد مناف ساحروا بصاحبكم أهل األرض فواهللا ما رأيت أسحر منه قط مث 

  أخربهم بالذي رأى وصنع
وهو مبكة عشرون رجال أو قريبا من ذلك من } صلى اهللا عليه وسلم{لى رسول اهللا قال ابن إسحاق مث قدم ع

  النصارى يقال إهنم من أهل جنران حني بلغهم خربه من احلبشة

فوجدوه يف املسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه ورجال من قريش يف أنديتهم حول الكعبة فلما فرغوا من مسألة 
عما أرادوا دعاهم إىل اهللا وتال عليهم القرآن فلما مسعوا القرآن فاضت أعينهم } مصلى اهللا عليه وسل{رسول اهللا 

  من الدمع مث استجابوا له وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف هلم يف كتاهبم من أمره
أهل  فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل يف نفر من قريش فقالوا هلم خيبكم اهللا من ركب بعثكم من وراءكم من

دينكم لتأتوهم خبرب الرجل فلم تطمئن جمالسكم عنده حىت فارقتم دينكم وصدقتموه ما نعلم ركبا أمحق منكم أو 
  كما قالوا

  فقالوا هلم سالم عليكم ال جناهلكم لنا ما حنن عليه ولكم ما أنتم عليه مل نأل أنفسنا خريا
لكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا فيقال واهللا أعلم فيهم نزلت هؤالء اآليات الذين آتيناهم ا

( به إنه احلق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمني إىل قوله لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سالم عليكم ال نبتغي اجلاهلني 



  ) ٥٥ - ٥٢القصص 
واآليات من املائدة قول فقال وقد سألت الزهري فقال ما زلت أمسع من علمائنا أهنن نزلن يف النجاشي وأصحابه 

عز وجل ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسني ورهبانا وأهنم ال 
يستكربون وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا 

  ) ٨٣ - ٨٢املائدة ( مع الشاهدين 
إذا جلس يف املسجد فجلس إليه املستضعفون من أصحابه خباب وعمار } صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 

وأبو فكيهة يسار وصهيب وأشبائهم هزئت هبم قريش وقال بعضهم لبعض هؤالء أصحابه كما ترون أهؤالء من اهللا 
  عليهم من بيننا

  بقنا هؤالء إليه وما خصهم اهللا به دونناباهلدى واحلق لو كان ما جاء به حممد خريا ما س

فأنزل اهللا فيهم وال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساهبم من شيء وما من 
حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظاملني وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤالء من اهللا عليهم من 

أعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سالم عليكم كتب ربكم على نفسه الرمحة أنه بيننا أليس اهللا ب
  ) ٥٤ - ٥٢األنعام ( من عمل منكم سوءا جبهالة مث تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم 

لو كان خريا ما  وهؤالء أيضا ومن قال بقوهلم هم الذين عىن اهللا سبحانه بقوله وقال الذين كفروا للذين آمنوا
  ) ١١االحقاف ( سبقونا إليه وإذ مل يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدمي 

فيما بلغين كثريا ما جيلس عند املروة إىل مبيعة غالم } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وكان رسول اهللا 
ا مما يأيت به إال جرب النصراين فأنزل نصراين يقال له جرب عبد لبين احلضرمي وكانوا يقولون واهللا ما يعلم حممد كثري

  ) ١٠٣النحل ( اهللا يف ذلك من قوهلم إمنا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني 
قال دعوه فإمنا هو رجل أبتر لو قد مات لقد } صلى اهللا عليه وسلم{وكان العاص بن وائل إذا ذكر رسول اهللا 

ه فأنزل اهللا عز وجل يف ذلك من قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك واحنر إن شأنئك انقطع ذكره واسترحتم من
صلى اهللا {أي أعطيناك ما هو خري من الدنيا وما فيها والكوثر العظيم وقيل لرسول اهللا ) سورة الكوثر ( هو األبتر 
  ما الكوثر الذي أعطاك اهللا قال هنر كما بني} عليه وسلم

ته كعدد جنوم السماء ترده طري هلا أعناق كأعناق اإلبل قال عمر بن اخلطاب إهنا يا رسول اهللا صنعاء إىل أيلة آني
  لناعمة قال آكلها أنعم منها

قوما إىل اإلسالم فقال له زمعة بن األسود والنضر بن احلارث واألسود بن } صلى اهللا عليه وسلم{ودعا رسول اهللا 
عبد يغوث وأيب بن خلف والعاص بن وائل لو جعل معك يا حممد ملك حيدث عنك الناس ويرى معك فأنزل اهللا يف 

ر مث ال ينظرون ولو جعلناه ملكا جلعلناه رجال وللبسنا ذلك وقالوا لوال أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى األم
  ) ٤٩ - ٨األنعام ( عليهم ما يلبسون 

بالوليد بن املغرية وأمية بن خلف وأيب جهل فهمزوه واستهزأوا به فغاظه } صلى اهللا عليه وسلم{ومر رسول اهللا 
 ١٠األنعام ( ما كانوا به يستهزئون  ذلك فأنزل اهللا عليه ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم

(  



  }صلى اهللا عليه وسلم{ذكر احلديث عن مسرى رسول اهللا 

من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى وهو بيت } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق مث أسري برسول اهللا 
  املقدس من إيلياء وقد فشا اإلسالم مبكة يف قريش ويف القبائل كلها

عن عبد اهللا بن مسعود وأيب سعيد اخلدري وعائشة } صلى اهللا عليه وسلم{حلديث فيما بلغين عن مسراه فكان من ا
ومعاوية بن أيب سفيان وأم هانئ بنت أيب طالب واحلسن بن أيب احلسن وابن } صلى اهللا عليه وسلم{زوج النيب 

حيدث عنه بعض ما ذكر من أمر رسول شهاب الزهري وقتادة وغريهم من أهل العلم ما اجتمع يف هذا احلديث كل 
  حني أسري به} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 

وكان يف مسراه وما ذكر منه بالء ومتحيص وأمر من اهللا يف قدرته وسلطانه فيه عربة ألوىل األلباب وهدى ورمحة 
  وثبات ملن آمن وصدق

ه ما أراد حىت عاين ما عاين من أمره وكان من أمر اهللا على يقني فأسري به كيف شاء وكما شاء لرييه من آيات
  وسلطانه العظيم وقدرته اليت يصنع هبا ما يريد

بالرباق وهي الدابة اليت كانت } صلى اهللا عليه وسلم{فكان عبد اهللا بن مسعود فيما بلغين عنه يقول أيت رسول اهللا 
صاحبه يرى اآليات فيما بني  حتمل عليها األنبياء قبله تضع حافرها يف منتهى طرفها فحمل عليه مث خرج به

  السموات واألرض حىت انتهى إىل بيت املقدس فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى يف نفر من األنبياء

عليهم السالم قد مجعوا له فصلى هبم مث أيت بثالثة آنية إناء فيه لنب وإناء فيه مخر وإناء فيه ماء قال فسمعت قائال 
  ته وإن أخذ اخلمر فغوى وغوت أمته وإن أخذ اللنب هدي وهديت أمتهيقول إن أخذ املاء فغرق وغرقت أم

  قال فأخذت إناء اللنب فشربت فقال له جربيل هديت وهديت أمتك يا حممد
بينا أنا نائم يف احلجر جاءين جربيل فهمزين } صلى اهللا عليه وسلم{قال وحدثت عن احلسن أنه قال قال رسول اهللا 

دت ملضجعي فجاءين الثانية فهمزين بقدمه فجلست فلم أر شيئا فعدت ملضجعي بقدمه فجلست فلم أر شيئا فع
فجاءين الثالثة فهمزين بقدمه فجلست فأخذ بعضدي فقمت معه فخرج يب إىل باب املسجد فإذا دابة أبيض بني البغل 

  واحلمار يف فخذيه جناحان حيفز هبما رجليه
  ال يفوتين وال أفوتهيضع يديه يف منتهي طرفه فحملين عليه مث خرج معي 

قال ملا دنوت منه ألركبه مشش فوضع جربيل يده على } صلى اهللا عليه وسلم{ويف حديث قتادة أن رسول اهللا 
معرفته مث قال أال تستحي يا براق مما تصنع فواهللا ما ركبك عبد هللا قبل حممد أكرم عليه منه فاستحيا حىت ارفض 

  عرقا مث قر حىت ركبته
إىل بيت املقدس وإمامته فيه مبن وجد عنده من } صلى اهللا عليه وسلم{من انتهاء جربيل بالنيب ويف حديث احلسن 

  األنبياء على مجيعهم السالم حنو ما تقدم من ذلك يف حديث ابن مسعود
قال مث أيت بإناءين يف أحدمها مخر ويف اآلخر لنب فأخذ إناء اللنب وترك إناء اخلمر فقال له جربيل هديت للفطرة 

  وهديت أمتك وحرمت عليكم اخلمر
  وذكر حترمي اخلمر هنا غريب جدا والذي عليه العلماء أن اخلمر إمنا حرمت باملدينة بعد سنني من اهلجرة

إىل مكة فلما أصبح غدا على قريش فأخربهم اخلرب فقال } صلى اهللا عليه وسلم{قال احلسن مث انصرف رسول اهللا 



 واهللا إن العري لتطرد شهرا من مكة إىل الشام مدبرة وشهرا مقبلة أفيذهب ذلك أكثر الناس هذا واهللا اإلمر البني
  حممد يف ليلة واحدة ويرجع إىل مكة

قال فارتد كثري ممن كان أسلم وذهب الناس إىل أيب بكر فقالوا هل لك يا أبا بكر يف صاحبك يزعم أنه جاء هذه 
أبو بكر إنكم تكذبون عليه فقالوا بلى ها هو ذاك يف املسجد  الليلة بيت املقدس وصلى فيه ورجع إىل مكة فقال هلم

  حيدث به الناس
فقال أبو بكر واهللا لئن كان قاله لقد صدق فما يعجبكم من ذلك فواهللا إنه ليخربين أن اخلرب ليأتيه من السماء إىل 

  األرض يف ساعة من ليل أو هنار فأصدقه فهذا أبعد مما تعجبون منه
فقال يا نيب اهللا أحدثت هؤالء أنك جئت بيت املقدس } صلى اهللا عليه وسلم{إىل رسول اهللا  مث أقبل حىت انتهى

  هذه الليلة قال نعم قال يا نيب اهللا فصفه يل فإين قد جئته
صلى اهللا عليه {فرفع يل حىت نظرت إليه فجعل رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{قال احلسن فقال رسول اهللا 

ر ويقول أبو بكر صدقت أشهد أنك رسول اهللا كلما وصف له منه شيئا قال صدقت أشهد يصفه أليب بك} وسلم
  أنك رسول اهللا

  أليب بكر وأنت يا أبا بكر الصديق فيومئذ مساه الصديق} صلى اهللا عليه وسلم{حىت إذا انتهى قال رسول اهللا 
أريناك إال فتنة للناس والشجرة امللعونة يف  قال احلسن وأنزل اهللا فيمن ارتد عن إسالمه لذلك وما جعلنا الرؤيا اليت

  ) ٦٠االسراء ( القرآن وخنوفهم فما يزيدهم إال طغيانا كبريا 
  وما دخل فيه من حديث قتادة} صلى اهللا عليه وسلم{فهذا حديث احلسن عن مسرى رسول اهللا 

} صلى اهللا عليه وسلم{ قال ابن إسحاق وحدثين بعض آل أيب بكر أن عائشة كانت تقول ما فقد جسد رسول اهللا
  ولكن اهللا أسري بروحه

  قال كانت رؤيا من اهللا صادقة} صلى اهللا عليه وسلم{وكان معاوية بن أيب سفيان إذا سئل عن مسرى رسول اهللا 
فلم ينكر ذلك من قوهلما لقول احلسن إن هذه اآلية نزلت يف ذلك قول اهللا وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال فتنة 

مث  ٩ ١٠٢الصافات ( ولقوله تعاىل يف اخلرب عن إبراهيم إذ قال البنه يا بين إين أرى يف املنام أين أذحبك للناس 
  مضى على ذلك فعرفت أن الوحي من اهللا يأيت األنبياء أيقاظا ونياما

  يقول تنام عيين وقليب يقظان} صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 

وعاين فيه ما عاين من أمر اهللا على أي حاليه كان نائما أو يقظان كل ذلك حق فاهللا أعلم أي ذلك كان قد جاءه 
  وصدق

وصف ألصحابه إبراهيم وموسى } صلى اهللا عليه وسلم{وزعم الزهري عن سعيد بن املسيب أن رسول اهللا 
بكم وال وعيسى حني رآهم يف تلك الليلة صلوات اهللا على مجيعهم فقال أما إبراهيم فلم أر رجال أشبه بصاح

صاحبكم أشبه به منه وأما موسى فرجل آدم طويل ضرب جعد أقىن كأنه من رجال شنوءة وأما عيسى ابن مرمي 
فرجل أمحر بني القصري والطويل سبط الشعر كثري خيالن الوجه كأنه خرج من دمياس ختال رأسه يقطر ماء وليس 

  فيه ماء أشبه رجالكم به عروة بن مسعود الثقفي
  فيما ذكر عمر موىل غفرة عن} صلى اهللا عليه وسلم{وكانت صفة رسول اهللا  قال ابن هشام

يقول مل يكن بالطويل } صلى اهللا عليه وسلم{إبراهيم بن حممد بن علي بن أيب طالب قال كان علي إذا نعت النيب 



جال ومل يكن باملطهم املمغط وال القصري املتردد كان ربعة من القوم ومل يكن باجلعد القطط وال بالسبط كان جعدا ر
وال باملكلثم وكان أبيض مشربا أدعج العينني أهدب األشفار جليل املشاش والكند دقيق املسربة أجرد شثن الكفني 

صلى اهللا عليه {والقدمني إذا متشى تقلع كأمنا ميشي يف صبب وإذا التفت التفت معا بني كتفيه خامت النبوة وهو 
كفا وأجرأ الناس صدرا وأصدق الناس هلجة وأوىف الناس بذمة وألينهم عريكة خامت النبيني أجود الناس } وسلم

صلى اهللا عليه {وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته مل أر قبله وال بعده مثله 
  } وسلم

صلى اهللا عليه {برسول اهللا قال ابن إسحاق وكان فيما بلغين عن أم هانئ بنت أيب طالب أهنا كانت تقول ما أسري 
إال وهو يف بييت نام عندي تلك الليلة فصلى العشاء اآلخرة مث نام ومننا فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول } وسلم

فلما صلى الصبح وصلينا معه قال يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء اآلخرة كما } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 
  ت املقدس فصليت فيه مث قد صليت معكم صالة الغداة اآلن كما ترينرأيت هبذا الوادي مث جئت بي

مث قام ليخرج فأخذت بطرف ردائه فتكشف عن بطنه وكأنه قبطية مطوية فقلت يا نيب اهللا ال حتدث هبذا الناس 
} صلى اهللا عليه وسلم{فيكذبوك ويؤذوك قال واهللا ألحدثنهموه فقلت جلارية يل حبشية وحيك اتبعي رسول اهللا 

  حىت تسمعي ما يقول للناس وما يقولون له
فلما خرج إىل الناس أخربهم فعجبوا وقالوا ما آية ذلك يا حممد فإنا مل نسمع مبثل هذا قط قال آية ذلك أىن مررت 

  بعري بين فالن بوادي كذا
جنان مررت بعري فأنفرهم حس الدابة فند هلم بعري فدللتهم عليه وأنا موجه إىل الشام مث أقبلت حىت إذا كنت بض

بين فالن فوجدت القوم نياما وهلم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء فكشفت غطاءه وشربت ما فيه مث غطيت عليه 
كما كان وآية ذلك أن عريهم اآلن تصوب من البيضاء ثنية التنعيم يقدمها مجل أورق عليه غرارتان إحدامها سوداء 

  واألخرى برقاء
يلقهم أول من اجلمل كما وصف هلم وسألوهم عن اإلناء فأخربوهم أهنم وضعوه مملوء ماء مث  فابتدر القوم الثنية فلم

غطوه وأهنم هبوا فوجدوه مغطى كما غطوا ومل جيدوا فيه ماء وسألوا اآلخرين وهم مبكة فقالوا صدق واهللا لقد 
  ناهأنفرنا يف الوادي الذي ذكر وند لنا بعري فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه حىت أخذ

يقول } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وحدثين من ال أهتم عن أيب سعيد اخلدري أنه قال مسعت رسول اهللا 
  ملا فرغت مما كان يف بيت املقدس أيت باملعراج ومل أر شيئا قط أحسن منه وهو الذي ميد إليه ميتكم عينيه إذا حضر

ب السماء يقال له باب احلفظة عليه ملك من املالئكة يقال له فأصعدين صاحيب فيه حىت انتهى يب إىل باب من أبوا
  إمساعيل حتت يديه اثنا عشر ألف ملك حتت يدي كل ملك منهم اثنا عشر ألف ملك

  ) ٣١املدثر ( حني حدث هبذا احلديث وما يعلم جنود ربك إال هو } صلى اهللا عليه وسلم{يقول رسول اهللا 
  ال حممد قال أو قد بعث قال نعم فدعا يل خبري وقالهفلما دخل يب قال من هذا يا جربيل ق

  أنه قال مث} صلى اهللا عليه وسلم{قال وحدثين بعض أهل العلم عمن حدثه عن رسول اهللا 

تلقتين املالئكة حني دخلت السماء الدنيا فلم يلقين ملك إال ضاحكا مستبشرا يقول خريا ويدعو به حىت لقيين ملك 
قالوا ودعا مبثل ما دعوا به إال أنه مل يضحك ومل أر منه من البشر مثل ما رأيت من غريه من املالئكة فقال مثل ما 

فقلت جلربيل من هذا امللك الذي قال يل مثل ما قالت املالئكة ومل يضحك ومل أر منه من البشر مثل الذي رأيت 



ك لضحك إليك ولكنه ال منهم فقال جربيل أما إنه لو كان ضحك إىل أحد قبلك أو كان ضاحكا إىل أحد بعد
  يضحك هذا مالك صاحب النار

التكوير ( فقلت جلربيل وهو من اهللا باملكان الذي وصف لكم مطاع مث أمني } صلى اهللا عليه وسلم{قال رسول اهللا 
أال تأمره أن يريين النار فقال بلى يا مالك أر حممدا النار فكشف عنها غطاءها ففارت وارتفعت حىت ظننت )  ٢١
  ما أرى لتأخذ

فقلت جلربيل مره فلريدها إىل مكاهنا فأمره فقال هلا اخيب فرجعت إىل مكاهنا الذي خرجت منه فما شبهت رجوعها 
  إال وقوع الظل حىت إذا دخلت من حيث خرجت رد عليها غطاءها

يت هبا رجال قل ملا دخلت السماء الدنيا رأ} صلى اهللا عليه وسلم{قال أبو سعيد اخلدري يف حديثه عن رسول اهللا 
جالسا تعرض عليه أرواح بين آدم فيقول لبعضها إذا عرضت عليه خريا ويسر به ويقول روح طيبة خرجت من 

  جسد طيب ويقول لبعضها إذا عرضت عليه أف ويعبس بوجهه روح خبيثة خرجت من جسد خبيث
روح املؤمن منهم سر هبا وإذا  قال قلت من هذا يا جربيل قال هذا أبوك آدم تعرض عليه أرواح ذريته فإذا مرت به

  مرت به روح الكافر منهم أنف منها وكرهها
  قال مث رأيت رجاال هلم مشافر كمشافر اإلبل يف أيديهم قطع من نار

  كاألفهار يقذفوهنا يف أفواههم فتخرج من أدبارهم قلت من هؤالء يا جربيل قال هؤالء أكلة أموال اليتامى ظلما
أر مثلها قط بسبيل آل فرعون ميرون عليهم كإلبل املهيومة حىت يعرضوا على النار  مث رأيت رجال هلم بطون مل

  يطأوهنم ال يقدرون على أن يتحولوا من مكاهنم ذلك قلت من هؤالء يا جربيل قال هؤالء أكلة الربا

لسمني الطيب مث رأيت رجاال بني أيديهم حلم مسني طيب إىل جنبه حلم غث مننت يأكلون من الغث املننت ويتركون ا
  قلت من هؤالء يا جربيل قال هؤالء الذين يتركون ما أحل اهللا هلم من النساء ويذهبون إىل ما حرم اهللا عليهم منهن

مث رأيت نساء معلقات بثديهن فقلت من هؤالء يا جربيل قال هؤالء الاليت أدخلن على الرجال من ليس من 
  أوالدهم

  ا فيها ابنا اخلالة عيسى ابن مرمي وحيىي بن زكرياقال مث صعد يب إىل السماء الثانية فإذ
قال مث أصعد يب إىل السماء الثالثة فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة البدر قلت من هذا يا جربيل قال هذا 
أخوك يوسف بن يعقوب مث أصعد يب إىل السماء الرابعة فإذا فيها رجل فسألته من هو فقال هذا إدريس قال يقول 

  ) ٥٧مرمي ( ورفعناه مكانا عليا } صلى اهللا عليه وسلم{ل اهللا رسو
قال مث أصعد يب إىل السماء اخلامسة فإذا فيها كهل أبيض الرأس واللحية عظيم العثنون مل أر كهال أمجل منه قلت 

  من هذا يا جربيل قال هذا احملبب يف قومه هارون بن عمران
فيها رجل آدم طويل أقين كأنه من رجال شنوءة فقلت من هذا جربيل قال مث أصعد يب إىل السماء السادسة فإذا 

  قال هذا أخوك موسى بن عمران
مث أصعد يب إىل السماء السابعة فإذا كهل جالس على كرسي إىل باب البيت املعمور يدخله كل يوم سبعون ألف 

  ملك ال يرجعون فيه إىل يوم القيامة مل أر
  به به منه قلت من هذا يا جربيل قال هذا أبوك إبراهيمرجال أشبه بصاحبكم وال صاحبكم أش

مث دخل يب اجلنة فرأيت فيها جارية لعساء فسألتها ملن أنت وقد أعجبتين فقالت لزيد بن حارثة فبشر هبا رسول اهللا 
  زيدا} صلى اهللا عليه وسلم{



لوا له حني يستأذن يف دخوهلا من ومن حديث عبد اهللا بن مسعود أن جربيل مل يصعد به إىل مساء من السموات إال قا
  هذا يا جربيل فيقول حممد فيقولون أو قد بعث فيقول نعم فيقولون حياه اهللا من أخ وصاحب

  حىت انتهى به إىل السماء السابعة مث انتهى به إىل ربه ففرض عليه مخسني صالة كل يوم

بن عمران ونعم الصاحب كان لكم سألين  فأقبلت راجعا فلما مررت مبوسى} صلى اهللا عليه وسلم{قال رسول اهللا 
كم فرض عليك من الصالة فقلت مخسني صالة يف كل يوم قال إن الصالة ثقيلة وإن أمتك ضعيفة فارجع إىل ربك 

فسله أن خيفف عنك وعن أمتك فرجعت فسألت ريب فوضع عين عشرا مث انصرفت فمررت على موسى فقال يل 
شرا مث مل يزل يقول يل مثل ذلك كلما رجعت إليه فأرجع فأسأل حىت مثل ذلك فرجعت فسألت ريب فوضع عين ع

  انتهيت إىل أن وضع عين ذلك إال مخس صلوات يف كل يوم وليلة
  مث رجعت على موسى فقال يل مثل ذلك فقلت قد راجعت ريب وسألته حىت استحييت منه فما أنا بفاعل

  صالة فمن أداهن منكم إميانا واحتسابا هلن كان له أجر مخسني
على أمر اهللا صابرا حمتسبا مؤديا إىل قومه النصيحة على ما } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق فأقام رسول اهللا 

يلقي منهم من التكذيب واألذى واالستهزاء وكان عظماء املستهزئني مخسة نفر من قومه وكانوا ذوي أسنان 
  وشرف يف قومهم

فيما بلغين قد دعا عليه ملا كان يبلغه } صلى اهللا عليه وسلم{كان رسول اهللا األسود بن املطلب األسدي أبو زمعة و
  من أذاه واستهزائه به فقال اللهم أعم بصره وأثكله ولده

واألسود بن عبد يغوث الزهري والوليد بن املغرية املخزومي و العاص بن وائل السهمي واحلارث بن الطالطلة 
  اخلزاعي

االستهزاء أنزل اهللا عليه فاصدع مبا تؤمر وأعرض } صلى اهللا عليه وسلم{وا برسول اهللا فلما متادوا يف الشر وأكثر
  ) ٩٦ - ٩٤احلجر ( عن املشركني إنا كفيناك املستهزئني الذين جيعلون مع اهللا إهلا آخر فسوف يعلمون 

صلى اهللا {رسول اهللا  وهم يطوفون بالبيت فقام وقام} صلى اهللا عليه وسلم{فأيت جربيل عليه السالم رسول اهللا 
إىل جنبه فمر به األسود بن املطلب فرمي يف وجهه بورقة خضراء فعمي وسيأيت بعد أنه أصيب له يوم } عليه وسلم

صلى اهللا {بدر ثالثة من ولده ابناه زمعة وعقيل وابن ابنه احلارث بن زمعة فاستوىف اهللا سبحانه بذلك فيه لرسوله 
  بالعمي والثكلإجابة دعوته عليه } عليه وسلم

  مث مر به األسود بن عبد يغوث فأشار إىل بطنه فاستسقى بطنه فمات منه حبنا

نزل جربيل عليه السالم فحنا ظهر األسود )  ٩٥احلجر ( وعن غري ابن إسحاق أنه ملا نزل إنا كفيناك املستهزئني 
قال له جربيل خله عنك مث حناه حىت خايل خايل ف} صلى اهللا عليه وسلم{بن عبد يغوث الزهري فقال له رسول اهللا 

  قتله
قال ابن إسحاق ومر به الوليد بن املغرية فأشار إىل اثر جرح بأسفل كعب رجله أصابه قبل ذلك بسنني وهو جير 

  سبله فانتقض به فقتله
ومر به العاص بن وائل فأشار إىل أمخص رجله فخرج على محار له يريد الطائف فربض به على شربقة فدخلت يف 

  أمخص رجله شوكة فقتلته
  و مر به احلارث بن الطالطلة فأشار إىل رأسه فامتخض قيحا فقتله



يف بيته أبو هلب واحلكم بن أيب العاص بن أمية } صلى اهللا عليه وسلم{قال وكان النفر الذين يؤذون رسول اهللا 
  ه مل يسلم أحد منهم إال احلكموعقبة بن أيب معيط وعدي ابن محراء الثقفي وابن األصداء اهلذيل وكانوا جريان

فكان أحدهم فيما ذكر يل يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلي وكان أحدهم يطرحها يف برمته إذا نصبت له حىت 
  حجرا يستتر به منهم إذا صلى} صلى اهللا عليه وسلم{اختذ رسول اهللا 

فيقف به على بابه مث يقول يا بين إذا طرحوا عليه ذلك األذى خيرج به على العود } صلى اهللا عليه وسلم{فكان 
  عبد مناف أي جوار هذا مث يلقيه يف الطريق

صلى اهللا عليه {قال ابن إسحاق مث إن خدجية بنت خويلد وأبا طالب هلكا يف عام واحد فتتابعت على رسول اهللا 
ه وكان له املصائب هبلك خدجية وكانت له وزير صدق على اإلسالم يسكن إليها ومبهلك أيب طالب عم} وسلم

  عضدا وحرزا يف أمره ومنعة وناصرا على قومه وذلك قبل مهاجره إىل املدينة بثالث سنني
من األذى ما مل تكن تطمع به يف حياة أيب } صلى اهللا عليه وسلم{فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول اهللا 

بيته } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا طالب حىت اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا فدخل رسول 
صلى اهللا عليه {والتراب على رأسه فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي ورسول اهللا 

يقول هلا ال تبكي يا بنية فإن اهللا مانع أباك ويقول بني ذلك ما نالت مين قريش شيئا أكرهه حىت مات أبو } وسلم
  طالب

الب وبلغ قريشا ثقله قال بعضها لبعض إن محزة وعمر قد أسلما وقد فشا أمر حممد يف قبائل قال وملا اشتكى أبو ط
  قريش كلها فانطلقوا بنا إىل أيب طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه ولنعطه منا فإنا واهللا ما نأمن أن يبتزونا أمرنا

  فمشوا إىل أيب طالب فكلموه وهم أشراف قومه عتبة وشيبة ابنا ربيعة
و جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب يف رجال من أشرافهم فقالوا يا أبا طالب إنك منا حيث وأب

قد علمت وقد حضرك ما ترى وختوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبني ابن أخيك فادعه وخذ له منا وخذ لنا منه 
  ليكف عنا ونكف عنه وليدعنا وديننا وندعه ودينه

لب فجاءه فقال يا بن أخي هؤالء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك فقال فبعث إليه أبو طا
نعم كلمة واحدة تعطونيها متلكون هبا العرب وتدين لكم هبا العجم فقال أبو } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

  نهجهل نعم وأبيك وعشر كلمات قال تقولون ال إله إال اهللا وختلعون ما تعبدون من دو
  قال فصفقوا بأيديهم مث قالوا أتريد يا حممد أن جتعل اآلهلة إهلا واحدا إن أمرك لعجب

مث قال بعضهم لبعض واهللا ما هذا الرجل مبعطيكم شيئا مما تريدون فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حىت حيكم اهللا 
  بينكم وبينه مث تفرقوا

واهللا يا بن أخي ما رأيتك سألتهم شططا فلما قاهلا طمع رسول } صلى اهللا عليه وسلم{فقال أبو طالب لرسول اهللا 
فيه فجعل يقول له أي عم فأنت فقلها أستحل لك هبا الشفاعة يوم القيامة فلما رأى } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 

عدي قال يا بن أخي واهللا لوال خمافة السبة عليك وعلي بين أبيك من ب} صلى اهللا عليه وسلم{حرص رسول اهللا 
  وأن تظن قريش أين إمنا قلتها جزعا من املوت لقتلها ال أقوهلا إال ألسرك هبا

فلما تقارب من أيب طالب املوت نظر العباس إليه حيرك شفتيه فأصغى إليه بأذنيه فقال يا بن أخي واهللا لقد قال أخي 
  مل أمسع} صلى اهللا عليه وسلم{الكلمة اليت أمرته أن يقوهلا فقال رسول اهللا 

  وخرج مسلم بن احلجاج من صحيحه من حديث املسيب بن حزن قال ملا



فوجد عنده أبا جهل وعبد اهللا ابن أيب أمية بن } صلى اهللا عليه وسلم{حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول اهللا 
قال أبو جهل يا عم قل ال إله إال اهللا كلمة أشهد لك هبا عند اهللا ف} صلى اهللا عليه وسلم{املغرية فقال رسول اهللا 

  وعبد اهللا بن أيب أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد املطلب
يعرضها عليه ويعودان بتلك املقالة حىت قال أبو طالب آخر ما كلمهم } صلى اهللا عليه وسلم{فلم يزل رسول اهللا 

  هو على ملة عبد املطلب وأيب أن يقول ال إله إال اهللا
أما واهللا ألستغفرن لك ما مل أنه عنك فأنزل اهللا عز وجل ما كان للنيب } مصلى اهللا عليه وسل{فقال رسول اهللا 

 ١١٣التوبة ( والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قريب من بعد ما تبني هلم أهنم أصحاب اجلحيم 
 يهدي من يشاء وهو إنك ال هتدي من أحببت ولكن اهللا} صلى اهللا عليه وسلم{وأنزل يف أيب طالب فقال لرسوله ) 

  ) ٥٦القصص ( أعلم باملهتدين 
إن أبا طالب كان حيوطك وينصرك ويغضب } صلى اهللا عليه وسلم{ويف الصحيح أيضا أن العباس قال لرسول اهللا 

  لك فهل ينفعه ذلك قال نعم وجدته يف غمرات من النار فأخرجته إىل ضحضاح
ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله } صلى اهللا عليه وسلم{ وفيه أيضا من حديث أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا

  تنفعه شفاعيت يوم القيامة فيجعل يف ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه
قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلني يغلي } صلى اهللا عليه وسلم{وعن ابن عباس أن رسول اهللا 

  منهما دماغه
ا طالب ملا حضرته الوفاة مجع إليه وجوه قريش فأوصاهم فقال يا معشر قريش أنتم صفوة اهللا من خلقه ويروي أن أب

وقلب العرب فيكم السيد املطاع وفيكم املقدم الشجاع والواسع الباع واعلموا أنكم مل تتركوا للعرب يف املآثر 
  لفضيلةنصيبا إال احتزمتوه وال شرفا إال أدركتموه فلكم بذلك على الناس ا

وهلم به إليكم الوسيلة وإين أوصيكم بتعظيم هذه البنية فإن فيها مرضاة للرب وقواما للمعاش وثباتا للوطأة صلوا 
أرحامكم وال تقطعوها فإن يف صلة الرحم منسأة يف األجل وزيادة يف العدد واتركوا البغي والعقوق ففيهما هلكت 

إن فيهما شرف احلياة واملمات عليكم بصدق احلديث وأداء األمانة القرون قبلكم أجيبوا الداعي وأعطوا السائل ف
فإن فيها حمبة يف اخلاص ومكرمة يف العام وإين أوصيكم مبحمد خريا فإنه األمني يف قريش والصديق يف العرب وهو 

أنظر إىل صعاليك اجلامع لكل ما أوصيتكم به وقد جاء بأمر قبله اجلنان وأنكره اللسان خمافة الشنآن وأمي اهللا لكأين 
العرب وأهل الرب يف األطراف واملستضعفني من الناس قد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته وعظموا أمره فخاض هبم 

غمرات املوت فصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنابا ودورها خرابا وضعفاؤها أربابا وإذا أعظمهم عليه أحوجهم 
ودادها وأعطته قيادها دونكم يا معشر قريش ابن أبيكم كونوا له  إليه وأبعدهم منه أخطأهم عنده قد حمضته العرب

والة وحلزبه محاة واهللا ال يسلك أحد منهم سبيله إال رشد وال يأخذ أحد هبديه إال سعد ولو كان لنفسي مدة 
  وألجلي تأخري لكففت عنه اهلزاهز ولدافعت عنه الدواهي

  بعد مهلك عمه أيب طالب إىل الطائف} صلى اهللا عليه وسلم{ذكر خروج النيب 

ما مل تكن تنال منه يف } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وملا هلك أبو طالب ونالت قريش من رسول اهللا 
إىل الطائف وحده يلتمس النصرة من ثقيف واملنعة هبم من قومه } صلى اهللا عليه وسلم{حياته خرج رسول اهللا 



  ورجا أن يقبلوا منه ما جاءهم به من اهللا
فلما انتهى إىل الطائف عمد إىل نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخوة ثالثة عبد ياليل ومسعود 

  وخبيب بنو عمرو بن عمري ابن عقدة بن غرية بن عوف بن ثقيف وعند أحدهم امرأة من قريش من بين مجح
ه من نصرته على اإلسالم والقيام على من وكلمهم مبا جاءهم ل} صلى اهللا عليه وسلم{فجلس إليهم رسول اهللا 

  خالفه من قومه

فقال له أحدهم هو ميرط ثياب الكعبة إن كان اهللا أرسلك وقال اآلخر أما وجد اهللا أحدا يرسله غريك وقال الثالث 
واهللا ال أكلمك أبدا لئن كنت رسوال من اهللا كما تقول ألنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكالم ولئن كنت 

  ب على اهللا ما ينبغي يل أن أكلمكتكذ
من عندهم وقد يئس من خري ثقيف وقد قال هلم فيما ذكر يل إذ فعلتم ما } صلى اهللا عليه وسلم{فقام رسول اهللا 

  أن يبلغ قومه فيذئرهم ذلك عليه} صلى اهللا عليه وسلم{فعلتم فاكتموا علي وكره رسول اهللا 
  ونه ويصيحون به حىت اجتمع عليه الناسفلم يفعلوا أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسب

بني صفيهم جعل ال } صلى اهللا عليه وسلم{قال موسى بن عقبة وقعدوا له صفني على طريقه فلما مر رسول اهللا 
  يرفع رجليه وال يضعهما إال رضخومها باحلجارة حىت أدموا رجليه

ارة قعد إىل األرض فيأخذون بعضديه فيقيمونه كان إذا أذلقته احلج} صلى اهللا عليه وسلم{وزاد سليمان التيمي أنه 
  فإذا مشي رمجوه وهم يضحكون

قال ابن عقبة فخلص منهم ورجاله تسيالن دما فعمد إىل حائط من حوائطهم فاستظل يف ظل حبلة منه وهو 
  ورسولهمكروب موجع وإذا يف احلائط عتبة وشيبة ابنا ربيعة فلما رآمها كره مكاهنما ملا يعلم من عداوهتما هللا 

ملا اطمأن يعين يف ظل احلبلة قال } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر ابن إسحاق أن احلائط كان هلما وأن رسول اهللا 
اللهم إليك أشكو ضعف قويت وقلة حيليت وهواين على الناس يا أرحم الرامحني أنت رب املستضعفني وأنت ريب إىل 

إن مل يكن بك علي غضب فال أبايل ولكن عافيتك هي أوسع  من تكلين إىل بعيد يتجهمين أم إىل عدو ملكته أمري
يل أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن ينزل يب غضبك أو حيل علي 

  سخطك لك العتيب حىت ترضى وال حول وال قوة إال بك

ا هلما نصرانيا يقال له عداس فقاال له خذ قطفا من قال فلما رآه ابنا ربيعة وما لقي حتركت له رمحهما فدعوا غالم
هذا العنب فضعه يف هذا الطبق مث اذهب به إىل ذلك الرجل فقل له يأكل منه ففعل عداس مث أقبل به حىت وضعه 

فيه يده } صلى اهللا عليه وسلم{مث قال له كل فلما وضع رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{بني يدي رسول اهللا 
هللا مث أكل فنظر عداس يف وجهه مث قال له واهللا إن هذا الكالم ما يقوله أهل هذه البالد فقال له رسول قال بسم ا

من أي البالد أنت يا عداس وما دينك قال نصراين وأنا من أهل نينوي فقال له رسول } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 
  ىت قال له عداس وما يدريك ما يونس ابن مىت قالأمن قرية الرجل الصاحل يونس ابن م} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 

صلى اهللا عليه {ذاك أخي كان نبيا وأنا نيب فأكب عداس على رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
يقبل رأسه ويديه وقدميه فلما جاءمها عداس قاال له ويلك مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه قال } وسلم

ألرض شيء خري من هذا لقد أعلمين بأمر ال يعلمه إال نيب قاال وحيك يا عداس ال يصرفنك عن يا سيدي ما يف ا
  دينك فإن دينك خري من دينه



هل أيت عليك } صلى اهللا عليه وسلم{وقد خرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت للنيب 
  يوم كان أشد عليك من يوم أحد

مك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كالل فقال لقد لقيت من قو
فلم جيبين إىل ما أردت فانطلقت على وجهي وأنا مهموم فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا 

مسع قول قومك لك وما ردوا بسحابة قد أظلتين فنظرت فإذا فيها جربيل عليه السالم فناداين وقال إن اهللا قد 
  عليك وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم

فناداين ملك اجلبال فسلم علي فقال يا حممد ذلك لك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني فقال النيب 
  بل أرجو أن خيرج اهللا من أصالهبم من يعبد اهللا ال يشرك به شيئا} صلى اهللا عليه وسلم{

ملا انصرف عن أهل الطائف ومل جييبوه إىل ما دعاهم إليه من } صلى اهللا عليه وسلم{ر ابن هشام أن رسول اهللا وذك
تصديقه ونصرته سار إىل حراء مث بعث إىل األخنس ابن شريق ليجريه فقال أنا حليف واحلليف ال جيري فبعث إىل 

إىل املطعم بن عدي فأجابه إىل ذلك مث تسلح املطعم سهيل بن عمرو فقال إن بين عامر ال جتري على بين كعب فبعث 
  وأهل بيته وخرجوا حىت أتوا املسجد مث

فطاف بالبيت } صلى اهللا عليه وسلم{أن ادخل فدخل رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{بعث إىل رسول اهللا 
  وصلى عنده مث انصرف إىل منزله

يف أساري بدر لو كان املطعم بن } صلى اهللا عليه وسلم{ وألجل هذه السابقة اليت سبقت للمطعم قال رسول اهللا
  عدي حيا مث كلمين يف هؤالء النتين لتركتهم له

من الطائف راجعا إىل مكة حني يئس من خري ثقيف مر به النفر من } صلى اهللا عليه وسلم{ويف انصراف رسول اهللا 
بنخلة قد قام من جوف الليل يصلي فمر به } ه وسلمصلى اهللا علي{اجلن الذين ذكر اهللا تعاىل يف كتابه ورسول اهللا 

أولئك النفر من اجلن فيما ذكر ابن إسحاق قال وهم فيما ذكر يل سبعة نفر من جن أهل نصيبني فاستمعوا له فلما 
صلى اهللا عليه {فرغ من صالته ولوا إىل قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا إىل ما مسعوا فقص اهللا خربهم عليه 

ل عز من قائل وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا قا} وسلم
إىل قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا ملا بني يديه يهدي إىل احلق وإىل طريق 

  ) ٣٠ - ٢٩االحقاف ( ذنوبكم وجيركم من عذاب أليم  مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي اهللا وآمنوا به يغفر لكم من
  نفسه على قبائل العرب} صلى اهللا عليه وسلم{ذكر عرض رسول اهللا 

مكة وقومه أشد ما كانوا عليه من خالفه وفراق دينه إال } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق مث قدم رسول اهللا 
  قليال مستضعفني ممن آمن به

يعرض نفسه يف املواسم إذا كانت على قبائل العرب يدعوهم إىل اهللا } ى اهللا عليه وسلمصل{فكان رسول اهللا 
  وخيربهم أنه نيب مرسل ويسأهلم أن يصدقوه ومينعوه حىت يبني عن اهللا ما بعثه به

ائل يقف على منازل القب} صلى اهللا عليه وسلم{قال ربيعة بن عباد الدؤيل إين لغالم شاب مع أيب مبىن ورسول اهللا 
من العرب فيقول يا بين فالن إين رسول اهللا إليكم يأمركم أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وأن ختلعوا ما تعبدون 
من دونه من هذه األنداد وأن تؤمنوا يب وتصدقوين ومتنعوين حىت أبني عن اهللا ما بعثين به وخلفه رجل أحول وضيء 

من قوله وما دعا إليه قال ذلك الرجل يا } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا  له غديرتان عليه حلة عدنية فإذا فرغ رسول



بين فالن إن هذا يدعوكم إىل أن تسلخوا الالت والعزى من أعناقكم وحلفاءكم من اجلن من بين مالك بن أقيش 
  إىل ما جاء به من البدعة والضاللة فال تطيعوه وال تسمعوا منه

  لذي يتبعه يرد عليه ما قال قال هذا عمه عبد العزي بن عبد املطلب أبو هلبقال ربيعة فقلت أليب من هذا الرجل ا
  أتى كندة يف منازهلم فدعاهم إىل اهللا} صلى اهللا عليه وسلم{وعن غري ربيعة أن رسول اهللا 

ض وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه وأتى كلبا يف منازهلم إىل بطن منهم يقال هلم بنو عبد اهللا فدعاهم إىل اهللا وعر
عليهم نفسه حىت إنه ليقول هلم يا بين عبد اهللا إن اهللا قد أحسن اسم أبيكم فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم وعرض 

  نفسه على بين حنيفة فلم يك أحد من العرب أقبح ردا عليه منهم
} ه وسلمصلى اهللا علي{ذكر الواقدي بإسناد له عن عامر بن سلمه احلنفي وكان قد أسلم يف آخر عمر رسول اهللا 

جاءنا ثالثة أعوام بعكاظ } صلى اهللا عليه وسلم{أنه قال نسأل اهللا عز وجل أن ال حيرمنا اجلنة لقد رأيت رسول اهللا 
ومبجنة وبذي اجملاز يدعونا إىل اهللا عز وجل وأن مننع له ظهره حىت يبلغ رساالت ربه ويشرط لنا اجلنة فما استجبنا 

  ه وحلم عناله وال رددنا مجيال لقد أفحشنا علي
قال عامر فرجعت إىل حجر يف أول عام فقال يل هوذة بن علي هل كان يف مومسكم هذا خرب فقلت رجل من قريش 

يطوف على القبائل يدعوهم إىل اهللا وحده وإىل أن مينعوا ظهره حىت يبلغ رسالة ربه وهلم اجلنة فقال هوذة من أي 
  قريش قلت هو من أوسطهم نسبا من بين عبد املطلب

قال هوذة أهو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب قلت هو هو قال أما إن أمره سيظهر على ما ها هنا فقلت ها هنا 
  قط من بني البلدان قال وغري ما ها هنا

مث وافيت السنة الثانية فقدمت حجرا فقال ما فعل الرجل فقلت رأيته على حاله يف العام املاضي قال مث وافيت يف 
وهي آخر ما رأيته وإذا بأمره قد أمر وإذا ذكره كثري من الناس وأمسع أن اخلزرج تبعته فقدمت حجرا  السنة الثالثة

فقال يل هوذة ما فعل الرجل فقلت رأيت أمره قد أمر ورأيت قومه عليه أشداء فقال هوذة هو الذي قلت لك ولو 
  وهأنا تبعناه كان خريا لنا ولكنا نضن مبلكنا وكان قومه قد توجوه وملك

إىل هوذة فضيفته وأكرمته } صلى اهللا عليه وسلم{قال عامر فمر يب سليط بن عمرو العامري حني بعثه رسول اهللا 
  وأخربين من خرب هوذة أنه مل يسلم وقد رد ردا دون رد

وأسلم عامر ابن سلمة ومات } صلى اهللا عليه وسلم{قال فأخربت سليطا خربي هلوذة فأخربه سليط رسول اهللا 
  ن علي سنة مثان من اهلجرة كافرا على نصرانيتههوذة ب

  بين عبس إىل اإلسالم فلم يقبلوا} صلى اهللا عليه وسلم{ودعا رسول اهللا 

يف منزلنا مبىن فدعانا إىل اهللا فو } صلى اهللا عليه وسلم{قال أبو وابصة العبسي فيما ذكر الواقدي جاءنا رسول اهللا 
معنا ميسرة بن مسروق العبسي فقال لنا أحلف باهللا لو صدقنا هذا الرجل اهللا ما استجبنا له وما خري لنا وكان 

ومحلناه حىت حنل به وسط رحالنا لكان الرأي فقال له القوم من بني العرب نفعل هذا قال نعم من بني العرب 
وطمع رسول اهللا فأحلف باهللا ليظهرن أمره حىت يبلغ كل مبلغ فقال له القوم دعنا منك ال تعرضنا ملا ال قبل لنا به 

يف ميسرة فكلمه فقال ميسرة ما أحسن كالمك وأنوره ولكن قومي خيالفونين وإمنا الرجل } صلى اهللا عليه وسلم{
وخرج القوم صادرين إىل أهليهم فقال هلم ميسرة ميلوا بنا إىل } صلى اهللا عليه وسلم{بقومه فانصرف رسول اهللا 

صلى {الوا إىل يهود فأخرجوا سفرا هلم فوضعوه مث درسوا ذكر النيب فدك فإن هبا يهود نسأهلم عن هذا الرجل فم



األمي العريب يركب احلمار وجيتزيء بالكسرة وليس بالطويل وال بالقصري وال باجلعد وال بالسبط } اهللا عليه وسلم
ال نتبعه ولنا منه يف عينيه محرة مشرب اللون قالوا فإن كان هذا الذي دعاكم فأجيبوه وادخلوا يف دينه فإنا حنسده و

يف مواطن بالء عظيم وال يبقى يف العرب أحد إال تبعه أو قتله فكونوا ممن يتبعه قال ميسرة يا قوم واهللا ما بقي شيء 
إن هذا ألمر بني قال القوم نرجع إىل املوسم ونلقاه ورجع القوم إىل بالدهم فأىب ذلك عليهم رجاهلم فلم يتبعه أحد 

املدينة مهاجرا وحج حجة الوداع لقيه ميسرة فعرفه فقال يا } صلى اهللا عليه وسلم{ منهم فلما قدم رسول اهللا
رسول اهللا واهللا ما زلت حريصا على اتباعك منذ يوم رأيتك أخنت بنا حىت كان ما كان وأىب اهللا عز وجل إال ما 

} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا ترى من تأخر إسالمي وقد مات عامة النفر الذين كانوا معي فأين مدخلهم فقال رسول 
من مات على غري اإلسالم فهو يف النار فقال ميسرة احلمد هللا الذي تنقدين فأسلم فحسن إسالمه وكان له عند أيب 

  بكر الصديق رضي اهللا عنه مكان

أتى بين عامر بن صعصعة فدعاهم إىل اهللا عز وجل وعرض } صلى اهللا عليه وسلم{وعن ابن إسحاق أن رسول اهللا 
عليهم نفسه فقال رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس واهللا لو أين أخذت هذا الفىت من قريش ألكلت به العرب مث 

  قال له أرأيت إن تابعناك على أمرك مث أظهرك اهللا على من خالفك أيكون لنا األمر من بعدك
  قال األمر إىل اهللا يضعه حيث يشاء

  ك اهللا كان األمر لغرينا ال حاجة لنا بأمركقال أفنهدف حنورنا للعرب دونك فإذا أظهر
فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إىل شيخ هلم أدركته السن حىت ال يقدر أن يوايف معهم مومسهم فكانوا إذا رجعوا 

إليه حدثوه مبا يكون يف ذلك املوسم فلما قدموا عليه ذلك العام سأهلم عما كان يف مومسهم فقالوا جاءنا فىت من 
  أحد بين عبد املطلب يزعم أنه نيب يدعونا إىل أن مننعه ونقوم معه وخنرج به إىل بالدنا قريش مث

فوضع الشيخ يديه على رأسه مث قال يا بين عامر هل لنا من تالف هل لذباباها من مطلب والذي نفس فالن بيده ما 
  تقوهلا إمساعيلي قط وإهنا حلق فأين رأسكم كان عنكم

ملا قام عن بين عامر وانصرف إىل راحلته لريكبها أتاه بيجرة } صلى اهللا عليه وسلم{هللا وزاد الواقدي أن رسول ا
ونسبه الواقدي بيجرة بن عبد اهللا بن سلمة ورجالن معه فنخسوا به راحلته حىت سقط عنها ويقال قطعوا بطان 

  راحلته
عبد اهللا بن جدعان فكرهته قال فقامت امرأة منهم يقال هلا ضباعة بنت قرط وكانت قد أسلمت وكانت حتت 

ففارقها وخلف عليها بعده هشام بن املغرية وهي أم ابنه سلمة وصاحت يا بين عامر أيؤذي حممد وأنا شاهدة فقام 
  إليهم غطيف وغطفان ابنا سهيل وعذرة بن عبد اهللا بن سلمة بن

وا ما صنعوا اللهم بارك على حني رآهم صنع} صلى اهللا عليه وسلم{قشري فضربوهم حىت هزموهم فقال رسول اهللا 
  هؤالء والعن هؤالء اآلخرين فأسلم الذين بارك عليهم مجيعا ومات الذين لعن وهم كفار

وقف على بين عامر } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر الواقدي أيضا من حديث جهم بن أيب جهم أن رسول اهللا 
قومك مث أعياك أحياء العرب كلها حىت تأتينا وتردد يدعوهم إىل اهللا فقام رجل منهم فقال له عجبا لك واهللا أعياك 

  علينا مرة بعد مرة واهللا ألجعلنك حديثا ألهل املوسم
وكان جالسا فكسر اهللا عز وجل ساقه فجعل يصيح من رجله } صلى اهللا عليه وسلم{وهنض إىل رسول اهللا 
  عنه} صلى اهللا عليه وسلم{وانصرف رسول اهللا 



غسان يف منازهلم بعكاظ وهم مجاعة كثرية } صلى اهللا عليه وسلم{أتى رسول اهللا قال الواقدي بإسناد ذكره و
  فجلس إليهم فدعاهم إىل اهللا تعاىل أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا

  قال وأن متنعوا يل ظهري حىت أبلغ رساالت ريب ولكم اجلنة
لون بقي من األنبياء نيب امسه أمحد فتعالوا فقال رجل منهم هذا واهللا يا قوم الذي تذكر النصارى يف كتبها والذي يقو

نؤمن به ونتبعه فنكون من أنصاره وأوليائه فإهنم يزعمون أنه يظهر على ما بلغ اخلف واحلافر فيجتمع لنا شرف 
  الدنيا مع ما يكون بعد املوت

ألصفر فيخرجوننا قال القوم فنكون حنن أول العرب دخل يف هذا األمر فتنصب لنا العرب قاطبة ويبلغ ملوك بين ا
  من ديارهم ولكننا نقف عنه وننظر ما تصنع العرب مث ندخل فيما يدخل فيه الناس

  قال الرجل يا حممد تأيب عشرييت أن يتبعوا قويل فيك ولو أطاعوين رشدوا
  إن هذه القلوب بيد اهللا عز وجل} صلى اهللا عليه وسلم{قال رسول اهللا 

  عاهم إىل اإلسالم فقالوا نرجع إىل من وراءنا مث نلقاك قابالفانصرف عنهم مث عاد بعد ذلك إليهم فد
فقال احلارث } صلى اهللا عليه وسلم{فرجعوا فوفد منهم نفر إىل احلارث بن أيب مشر فذكروا له أمر رسول اهللا 

  إياكم أن يتبعه رجل منكم إذا يبيد ملكي من الشام ويتهمين هرقل
  } عليه وسلم صلى اهللا{قال فأمسكوا عن ذكر رسول اهللا 

بين حمارب بن خصفة بعكاظ فوجدهم يف حماهلم فيهم شيخ منهم وهو } صلى اهللا عليه وسلم{قال وأيت رسول اهللا 
عن راحلته ودعا إىل اهللا وطلب املنعة حىت يبلغ رساالت } صلى اهللا عليه وسلم{جالس يف أصحابه فنزل رسول اهللا 

أقبح الرد وقال له عجبا لك يأىب قومك أن يتبعوك وتأيت إىل حمارب } صلى اهللا عليه وسلم{ربه فرد على رسول اهللا 
  تدعوهم إىل ترك ما كان عليه آباؤهم اذهب فإنه غري متبعك رجل من حمارب آخر الدهر

ويقبل إليه سفيه منهم فقال يا حممد ما يف بطن ناقيت هذه إن كنت صادقا فلعمري إنك لتدعي من العلم أعظم مما 
  م أن اهللا يوحي إليك ويكلمكسألتك عنه تزع

  } صلى اهللا عليه وسلم{فأسكت عنه رسول اهللا 
جالسا قريبا من منزهلم فأراد } صلى اهللا عليه وسلم{وأقبل إليه رجل منهم يقال له سلمة بن قيس وكان رسول اهللا 

لو وقعت يف البئر  فتنحى عن البئر فجعل سلمة يقول} صلى اهللا عليه وسلم{أن يطرحه يف البئر فقام رسول اهللا 
  استراح منك أهل املوسم

بزمام راحلته يقودها وهم يرموهنا باحلجارة حىت تواري عنهم وهو يقول } صلى اهللا عليه وسلم{وأخذ رسول اهللا 
اللهم إنك لو شئت مل يكونوا هكذا وإن قلوهبم بيدك وأنت أعلم هبم فإن كان هذا عن سخط بك علي فلك العتيب 

  إال بكوال حول وال قوة 
وذكر قاسم بن ثابت بن حزم العويف من حديث عبد اهللا بن عباس عن علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال ملا 

أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر الصديق حىت } صلى اهللا عليه وسلم{أمر اهللا ورسوله 
  وكان رجال نسابة ومقدما يف كل خري دفعنا إىل جملس من جمالس العرب فتقدم أبو بكر فسلم

فقال ممن القوم قالوا من ربيعة قال ومن أي ربيعة أمن هامتها أم من هلازمها قالوا بل من هامتها العظمى قال وأي 
  هامتها العظمى أنتم قالوا ذهل األكرب

ليهم من بينهم وهو يومئذ فذكر احلديث يف مناسبة أيب بكر إياهم ومقاولته هلم وانرباء دغفل بن حنظلة النسابة إ



صلى اهللا عليه {غالم حني بقل وجهه وموافقته أليب بكر حىت اجتذب أبو بكر زمام الناقة ورجع إىل رسول اهللا 
  وهو حديث مشهور تركته لشهرته مع أن املقصود فيما بعده} وسلم

ار فتقدم أبو بكر فسلم وكان قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه مث دفعنا إىل جملس آخر عليهم السكينة والوق
فقال } صلى اهللا عليه وسلم{مقدما يف كل خري فقال ممن القوم قالوا من شيبان بن ثعلبة فالتفت أبو بكر إىل النيب 

بأيب أنت وأمي هؤالء غرر يف قومهم وفيهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة واملثىن بن حارثة والنعمان بن شريك 
غلبهم مجاال ولسانا وكانت له غديرتان تسقطان على تربيتيه وكان أدىن القوم جملسا من  وكان مفروق بن عمرو قد

  أيب بكر
فقال له أبو بكر كيف العدد فيكم قال له مفروق إنا لنزيد على ألف ولن تغلب ألف من قلة فقال أبو بكر فكيف 

م وبني عدوكم فقال مفروق إنا ألشد ما املنعة فيكم قال علينا اجلهد ولكل قوم جد قال أبو بكر فكيف احلرب بينك
نكون غضبا حني نلقى وإنا ألشد ما نكون لقاء حني نغضب وإنا لنؤثر اجلياد على األوالد والسالح على اللقاح 

  والنصر من عند اهللا يديلنا مرة ويديل علينا لعلك أخو قرش
  فقال أبو بكر أوقد بلغكم أنه رسول اهللا فها هو ذا

  نا أنه يذكر ذلك فاإلم تدعو يا أخا قريشفقال مفروق قد بلغ
فقال أدعو إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأين رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فتقدم رسول اهللا 

وإىل أن تؤوين وتنصروين فإن قريشا قد ظاهرت على أمر اهللا وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن احلق واهللا هو 
  يدالغين احلم

  فقال مفروق وإالم تدعو أيضا يا أخا قريش
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا } صلى اهللا عليه وسلم{فتال رسول اهللا 

وال تقتلوا أوالدكم من إمالق حنن نرزقكم وإياهم وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وال تقتلوا النفس اليت 
  ٩ ١٥١األنعام ( م اهللا إال باحلق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون حر

إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان } صلى اهللا عليه وسلم{فقال مفروق وإالم تدعو أيضا يا أخا قريش فتال رسول اهللا 
  ) ٩٠النحل ( وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 

دعوت واهللا يا أخا قريش إىل مكارم األخالق وحماسن األعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك فقال مفروق 
  وكأنه أراد أن يشركه يف الكالم هاينء بن قبيصة
  فقال وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا

نك جمللس جلسته إلينا ليس فقال هانئ قد مسعت مقالتك يا أخا قريش وإين أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دي
له أول وال آخر زلة يف الرأي وقلة نظر يف العاقبة وإمنا تكون الزلة مع العجلة ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم 
عقدا ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر وكأنه أحب أن يشركه يف الكالم املثىن بن حارثة فقال وهذا املثىن بن حارثة 

  شيخنا وصاحب حربنا
فقال املثىن قد مسعت مقالتك يا أخا قريش واجلواب هو جواب هانئ ابن قبيصة يف ترك ديننا واتباعنا إياك جمللس 

} صلى اهللا عليه وسلم{جلسته إلينا ليس له أول وال آخر وإمنا منزلنا بني صريي اليمامة والسمامة فقال رسول اهللا 
ا ما كان من أهنار كسرى فذنب صاحبه غري مغفور وعذره ما هذان الصريان فقال أهنار كسرى ومياه العرب فأم



غري مقبول وأما ما كان من مياه العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول وإنا إمنا نزلنا على عهد أخذه علينا 
  كسرى أن ال حندث حدثا وال نؤوي حمدثا وإين أرى أن هذا األمر الذي تدعونا إليه

  ن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلناهو مما تكرهه امللوك فإن أحببت أ
ما أسأمت يف الرد إذ أفصحتم بالصدق وإن دين اهللا لن ينصره إال من حاطه } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

من مجيع جوانبه أرأيتم إن مل تلبثوا إال قليال حىت يورثكم اهللا أرضهم وديارهم وأمواهلم ويفرشكم نساءهم أتسبحون 
  وتقدسونهاهللا 

  فقال النعمان اللهم لك ذا
( إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا } صلى اهللا عليه وسلم{فتال رسول اهللا 

  ) ٤٥األحزاب 
ا فأخذ بيدي فقال يا أبا بكر يا أبا حسن أية أخالق يف اجلاهلية ما أشرفها هب} صلى اهللا عليه وسلم{مث هنض النيب 

  يدفع اهللا بأس بعضهم عن بعض وهبا يتحاجزون فيما بينهم

على ذلك من أمره كلما اجتمع له الناس باملوسم أتاهم } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق فكان رسول اهللا 
ع بقادم يدعو القبائل إىل اهللا وإىل اإلسالم ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من اهللا تعاىل من اهلدى والرمحة وال يسم

  قدم مكة من العرب له اسم وشرف إال تصدى له فدعاه إىل اهللا وعرض عليه ما عنده
} صلى اهللا عليه وسلم{وقدم سويد بن صامت أخو بين عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتمرا فتصدى له رسول اهللا 

  فدعاه إىل اهللا وإىل اإلسالم فقال له سويد فلعل الذي معك مثل الذي معي
  ما الذي معك قال جملة لقمان يعين حكمة لقمان} صلى اهللا عليه وسلم{ول اهللا قال له رس

اعرضها علي فعرضها عليه فقال إن هذا الكالم حسن والذي معي } صلى اهللا عليه وسلم{فقال له رسول اهللا 
  أفضل من هذا قرآن أنزله اهللا علي هو هدى ونور
  نه وقال إن هذا القول حسنفتال عليه القرآن ودعاه إىل اإلسالم فلم يبعد م

  مث انصرف عنه فقدم املدينة على قومه فلم يلبث أن قتلته اخلزرج قبل بعاث
  فإن كان رجال من قومه ليقولون إنا لنراه قد قتل وهو مسلم

  وكان سويد إمنا يسميه قومه فيهم الكامل جللده وشعره و شرفه ونسبه وهو القائل
  أال رب من تدعو صديقا ولو ترى

  ته بالغيب ساءك ما يفريمقال
  مقالته كالشهد ما كان شاهدا
  وبالغيب مأثور على ثغرة النحر

  يسرك باديه وحتت أدميه
  منيمة غش تبتري عقب الظهر
  تبني لك العينان ما هو كامت

  من الغل والبغضاء بالنظر الشزر
  فرشين خبري طال ما قد بريتين

  وخري املوايل من يريش وال يربي



  الطويل
أبو احليسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بين عبد األشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون احللف من  وملا قدم

فأتاهم فجلس إليهم فقال هلم هل لكم يف } صلى اهللا عليه وسلم{قريش على قومهم من اخلزرج مسع هبم رسول اهللا 
عباد أدعوهم إىل أن يعبدوا اهللا وال يشركوا به شيئا خري مما جئتم له فقالوا له وما ذاك قال أنا رسول اهللا بعثين إىل ال

  وأنزل علي الكتاب مث ذكر هلم اإلسالم وتال عليهم القرآن
  فقال إياس بن معاذ وكان غالما حدثا أي قوم هذا واهللا خري لكم مما جئتم له

  لغري هذافيأخذ أبو احليسر جفنة من البطحاء فضرب هبا وجه إياس وقال دعنا منك فلعمري لقد جئنا 
وانصرفوا إىل املدينة فكانت وقعة بعاث بني األوس } صلى اهللا عليه وسلم{فصمت إياس وقام عنهم رسول اهللا 

  واخلزرج
مث مل يلبث إياس أن هلك فأخرب من حضر من قومه عند موته أهنم مل يزالوا يسمعونه يهلل اهللا ويكربه وحيمده 

  ويسبحه حىت مات
صلى اهللا {مسلما لقد كان استشعر اإلسالم يف ذلك اجمللس حني مسع من رسول اهللا فما كانوا يشكون أن قد مات 

  ما مسع} عليه وسلم
  بدء إسالم األنصار وذكر العقبة األوىل

يف } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق فلما أراد اهللا إظهار دينه وإعزاز نبيه وإجناز موعوده له خرج رسول اهللا 
النفر من األنصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع يف كل موسم فبينما هو عند املوسم الذي لقي فيه 

  العقبة لقي رهطا من اخلزرج أراد اهللا هبم خريا فقال هلم من أنتم قالوا نفر من اخلزرج
  قال أمن موايل يهود قالوا نعم قال أفال جتلسون أكلمكم قالوا بلى

  عليهم اإلسالم وتال عليهم القرآن فجلسوا معه فدعاهم إىل اهللا وعرض
وكان مما صنع اهللا به يف اإلسالم أن يهود كانوا معهم يف بالدهم وكانوا أهل كتاب وعلم وكانوا هم أهل شرك 

وأصحاب أوثان وكانوا قد عزوهم ببالدهم فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا هلم إن نبيا مبعوث اآلن قد أظل زمانه 
  تل عاد وإرمنتبعه فنقتلكم معه ق

أولئك النفر ودعاهم إىل اهللا قال بعضهم لبعض يا قوم تعلموا واهللا إنه } صلى اهللا عليه وسلم{فلما كلم رسول اهللا 
  للنيب الذي توعدكم به يهود فال يسبقنكم إليه

وال قوم بينهم  فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من اإلسالم وقالوا له إنا تركنا قومنا
من العداوة والشر ما بينهم فإن جيمعهم اهللا عليك فال رجل أعز منك مث انصرفوا راجعني إىل بالدهم قد آمنوا 

  وصدقوا

وهم فيما ذكر يل ستة نفر من اخلزرج منهم من بين النجار أسعد بن زرارة أبو أمامة وعوف بن احلارث بن رفاعة 
بن مالك بن العجالن ومن بين سلمة قطبة بن عامر بن حديدة وعقبة بن عامر وهو ابن عفراء ومن بين زريق رافع 
  ابن نايب وجابر بن عبد اهللا بن رئاب

ودعوهم إىل اإلسالم حىت فشا فيهم فلم } صلى اهللا عليه وسلم{فلما قدموا املدينة إىل قومهم ذكروا هلم رسول اهللا 
  } صلى اهللا عليه وسلم{ يبق دار من دور األنصار إال وفيها ذكر من رسول اهللا



حىت إذا كان العام املقبل وايف املوسم من األنصار اثنا عشر رجال فيهم من الستة املسمني قبل أبو أمامة وعوف 
ورافع و قطبة و عقبة ومن غري الستة من اخلزرج أيضا ذكوان بن عبد قيس بن خلدة الزرقي وعبادة بن الصامت 

بلى حليف هلم والعباس بن عبادة بن نضلة العجالين ومعاذ بن احلارث بن رفاعة  ويزيد بن ثعلبة من بين غصينة من
  وهو ابن عفراء ومن األوس أبو اهليثم ابن مالك بن التيهان وعومي بن ساعدة فلقوه بالعقبة وهي العقبة األوىل

} صلى اهللا عليه وسلم{ قال عبادة بن الصامت كنت ممن حضر العقبة األوىل وكنا اثين عشر رجال بايعنا رسول اهللا
على بيعة النساء وذلك قبل أن تفترض احلرب على أن ال نشرك باهللا شيئا وال نسرق وال نزين وال نقتل أوالدنا وال 

  نأيت هبتانا نفتريه بني أيدينا وأرجلنا وال نعصيه يف معروف
كفارة له وإن سترمت عليه إىل يوم قال فإن وفيتم فلكم اجلنة وإن غشيتم من ذلك شيئا فأصبتم حبد يف الدنيا فهو 

  القيامة فأمركم إىل اهللا إن شاء عذب وإن شاء غفر
  معهم مصعب} صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق فلما انصرف عنه القوم بعث رسول اهللا 

 ابن عمري بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم اإلسالم ويفقههم يف
الدين فكان مصعب يسمى املقرئ باملدينة وكان منزله على أسعد بن زرارة بن عدس أيب أمامة وكان يصلي هبم 

  وذلك أن األوس واخلزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض
  إسالم سعد بن معاذ وأسيد بن حضري علي يدي مصعب بن عمري رضي اهللا عنه

خرج مبصعب ابن عمري يريد به دار بين عبد األشهل  ذكر ابن إسحاق عمن مسي من شيوخه أن أسعد بن زرارة
  ودار بين ظفر فدخل به حائطا من حوائط بين ظفر فجلسا فيه واجتمع إليهما رجال ممن أسلم

فلما مسع بذلك سعد بن معاذ وأسيد بن حضري ومها يومئذ سيدا قومهما بين عبد األشهل وكالمها مشرك على دين 
انطلق إىل هذين الرجلني اللذين أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا فازجرمها واهنهما عن أن  قومه قال سعد ألسيد ال أبا لك

  يأتيا دارينا فإنه لوال أن أسعد بن زرارة مين حيث قد علمت كفيتك ذلك هو ابن خاليت وال أجد عليه مقدما
  قد جاءك فاصدق اهللا فيهفأخذ أسيد حربته مث أقبل إليهما فلما رآه أسعد بن زرارة قال ملصعب هذا سيد قومه 

  قال فوقف عليهما متشتما فقال ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا اعتزالنا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة
  فقال له مصعب أو جتلس فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره

القرآن فقاال فيما ذكر عنهما واهللا  قال أنصفت مث ركز حربته وجلس إليهما فكلمه مصعب باإلسالم وقرأ عليه
  لعرفنا يف وجهه اإلسالم قبل أن يتكلم يف إشراقه وتسهله

مث قال ما أحسن هذا وأمجله كيف تصنعون إذا أردمت أن تدخلوا يف هذا الدين قاال له تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك مث 
  تتشهد شهادة احلق مث تصلي

ق مث قام فركع ركعتني مث قال هلما إن ورائي رجال إن اتبعكما مل يتخلف فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة احل
  عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما اآلن سعد بن معاذ

مث انصرف إىل سعد وقومه وهم جلوس يف ناديهم فلما نظر إليه سعد مقبال قال أحلف باهللا لقد جاءكم أسيد بغري 
  الوجه الذي ذهب به

ل له سعد ما فعلت قال كلمت الرجلني فواهللا ما رأيت هبما بأسا وقد هنيتهما فقاال نفعل ما فلما وقف على النادي قا
  أحببت وقد حدثت أن بين حارثة خرجوا إىل أسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك أهنم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك



  مث قال واهللا ما أراك أغنيت شيئافقام سعد مغضبا مبادرا متخوفا للذي ذكر له من بين حارثة فأخذ احلربة من يده 
مث خرج إليهما فلما رآمها مطمئنني عرف أن أسيدا إمنا أراد أن يسمع منهما فوقف عليهما متشتما مث قال يا أبا 

  أمامه واهللا لوال ما بيين وبينك من القرابة ما رمت هذا مين أتغشانا يف دارينا مبا نكره
ءك واهللا سيد من وراءه من قومه إن يتبعك ال يتخلف عنك منهم وقد قال أسعد ملصعب بن عمري أي مصعب جا

  اثنان
  فقال له مصعب أو تقعد فتسمع فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره

  قال سعد أنصفت مث ركز احلربة وجلس فعرض عليه اإلسالم وقرأ عليه القرآن
يتكلم إلشراقه وتسهله مث قال هلما كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم  قاال فعرفنا واهللا يف وجهه اإلسالم قبل أن

  ودخلتم يف هذا الدين
  قاال تغتسل فتطهر ثوبيك مث تشهد شهادة احلق مث تصلي ركعتني

فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة احلق وركع ركعتني مث أخذ حربته فأقبل عامدا إىل نادي قومه ومعه أسيد 
  قومه مقبال قالوا حنلف باهللا لقد رجع إليكم سعد بغري الوجه الذي ذهب بهبن حضري فلما رآه 

فلما وقف عليهم قال يا بين عبد األشهل كيف تعلمون أمري فيكم قالوا سيدنا أفضلنا رأيا وأميننا نقيبة قال فإن 
  كالم رجالكم ونسائكم حرام علي حىت تؤمنوا باهللا ورسوله

عبد األشهل رجل وال امرأة إال مسلما أو مسلمة ورجع مصعب إىل منزل أسعد بن قال فواهللا ما أمسى يف دار بين 
زرارة فأقام عنده يدعو الناس إىل اإلسالم حىت مل يبق دار من دور األنصار إال وفيها رجال ونساء مسلمون إال ما 

  كان من دار بين أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف وتلك أوس اهللا وهم من األوس بن حارثة
وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن األسلت وكان شاعرا هلم قائدا يسمعون منه ويطيعونه فوقف هبم عن اإلسالم حىت 

ومضى بدر وأحد واخلندق وقال فيما رأى من اإلسالم وما اختلف الناس } صلى اهللا عليه وسلم{هاجر رسول اهللا 
  فيه من أمره

  أرب الناس أشياء أملت
  يلف الصعب منها بالذلول

  أرب الناس إما إن ضللنا
  فيسرنا ملعروف السبيل
  فلوال ربنا كنا يهودا

  وما دين اليهود بذي شكول
  ولوال ربنا كنا نصارى

  مع الرهبان يف جبل اجلليل
  ولكنا خلقنا إذ خلقنا

  حنيفا ديننا عن كل جيل
  نسوق اهلدي ترسف مذعنات
  مكشفة املناكب يف اجللول

  الوافر



  ذكر العقبة الثانية

ابن إسحاق مث إن مصعب بن عمري رجع إىل مكة وخرج من خرج من األنصار من املسلمني مع حجاج قومهم قال 
العقبة من أوسط أيام التشريق حني } صلى اهللا عليه وسلم{من أهل الشرك حىت قدموا مكة فواعدوا رسول اهللا 

  الشرك وأهله أراد اهللا ما أراد من كرامته والنصر لنبيه وإعزاز اإلسالم وأهله وإذالل
قال خرجنا يف حجاج } صلى اهللا عليه وسلم{حدث كعب بن مالك وكان ممن شهد العقبة وبايع هبا رسول اهللا 

قومنا من املشركني وقد صلينا وفقهنا ومعنا الرباء بن معرور سيدنا وكبرينا فلما وجهنا لسفرنا وخرجنا من املدينة 
و واهللا ما أدري أتوافقوين عليه أم ال فقلنا وما ذاك قال رأيت أال أدع هذه قال لنا الرباء يا هؤالء إين قد رأيت رأيا 

البنية مين بظهر يعين الكعبة وأن أصلي إليها فقلنا واهللا ما بلغنا أن نبينا يصلي إال إىل الشام وما نريد أن خنالفه فقال 
  إين ملصل إليها فقلنا له لكنا ال نفعل
الشام وصلى إىل الكعبة حىت قدمنا مكة فلما قدمناها وقد كنا عبنا عليه ما صنع فكنا إذا حضرت الصالة صلينا إىل 

حىت أسأله عما صنعت يف سفري هذا فإنه واهللا } صلى اهللا عليه وسلم{قال يل يا بن أخي انطلق بنا إىل رسول اهللا 
  لقد وقع يف نفسي منه شيء ملا رأيت من خالفكم إياي فيه

وكنا ال نعرفه مل نره قبل ذلك فلقينا رجال من أهل مكة } صلى اهللا عليه وسلم{فخرجنا نسأل عن رسول اهللا 
فسألناه عنه فقال هل تعرفانه فقلنا ال فقال هل تعرفان العباس عمه قلنا نعم وقد كنا نعرف العباس كان ال يزال 

  يقدم علينا تاجرا قال فإذا دخلتما املسجد فهو الرجل اجلالس مع العباس
  جالس معه فسلمنا مث} صلى اهللا عليه وسلم{فإذا العباس جالس ورسول اهللا  فدخلنا املسجد

للعباس هل تعرف هذين الرجلني يا أبا الفضل قال نعم هذ } صلى اهللا عليه وسلم{جلسنا إليه فقال رسول اهللا 
  الرباء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك
يا نيب اهللا إين } صلى اهللا عليه وسلم{ال له الرباء بن معرور فواهللا ما أنسى قول رسول اهللا ألشاعر قال نعم فق

خرجت يف سفري هذا وقد هداين اهللا لإلسالم فرأيت أن ال أجعل هذه البنية مين بظهر إليها وخالفين أصحايب يف 
  ذلك حىت وقع يف نفسي منه شيء فماذا ترى يا رسول اهللا

  قال قد كنت على قبلة لو صربت عليها
  وصلى معنا إىل الشام} صلى اهللا عليه وسلم{إىل قبلة رسول اهللا  فرجع الرباء

  قال وأهله يزعمون أنه صلى إىل الكعبة حىت مات وليس كما قالوا حنن أعلم به منهم
العقبة من أوسط أيام التشريق فلما فرغنا } صلى اهللا عليه وسلم{قال كعب مث خرجنا إىل احلج وواعدنا رسول اهللا 

هلا ومعنا عبد اهللا بن عمرو بن حرام أبو جابر } صلى اهللا عليه وسلم{لليلة اليت واعدنا رسول اهللا من احلج وكانت ا
سيد من ساداتنا أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من املشركني أمرنا فكلمناه وقلنا يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا 

دعوناه إىل اإلسالم وأخربناه مببعاد رسول اهللا  وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك أن تكون حطبا للنار غدا مث
إيانا العقبة فأسلم وشهد معنا وكان نقيبا فنمنا تلك الليلة مع قومنا يف رحالنا حىت إذا مضى } صلى اهللا عليه وسلم{

يف نتسلل تسلل القطا مستخفني حىت اجتمعنا } صلى اهللا عليه وسلم{ثلث الليل خرجنا من رحالنا مليعاد رسول اهللا 
الشعب عند العقبة وحنن ثالثة وسبعون رجال ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بين 

مازن بن النجار وأمساء بنت عدي بن عمرو بن نايب أم منيع إحدى نساء بين سلمة فاجتمعنا يف الشعب ننتظر رسول 



س وهو يومئذ على دين قومه إال أنه أحب أن حيضر أمر ابن حىت جاءنا ومعه عمه العبا} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 
  أخيه ويتوثق له

فلما جلس كان أول متكلم العباس فقال يا معشر اخلزرج وكانت العرب إمنا يسمون هذا احلي من األنصار اخلزرج 
  خزرجها وأوسها إن حممدا منا

يف عز من قومه ومنعة يف بلده وإنه قد أىب إال  حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه فهو
االحنياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له مبا دعومتوه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما حتملتم من 

ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد اخلروج به إليكم فمن اآلن فدعوه فإنه يف عز ومنعة من قومه 
  دهوبل

  فقلنا له قد مسعنا ما قلت فتكلم يا رسول اهللا فخذ لنفسك ولربك ما أحببت
فتال القرآن ودعا إىل اهللا ورغب يف اإلسالم مث قال أبايعكم على أن } صلى اهللا عليه وسلم{فتكلم رسول اهللا 

  متنعوين مما متنعون منه نساءكم وأبناءكم
عثك باحلق لنمنعنك مما مننع منه أزرنا فبايعنا يا رسول اهللا فنحن واهللا فأخذ الرباء بن معرور بيده مث قال نعم والذي ب

  أهل احلروب وأهل احللقة ورثناها كابرا عن كابر
أبو اهليثم بن التيهان فقال يا رسول اهللا إن بيننا } صلى اهللا عليه وسلم{فاعترض القول والرباء يكلم رسول اهللا 
اليهود فهل عسيت إن حنن فعلنا ذلك مث أظهرك اهللا أن ترجع إىل قومك وبني الرجال حباال وحنن قاطعوها يعين 

  وتدعنا
مث قال بل الدم الدم واهلدم اهلدم أنا منكم وأنتم مين أحارب من } صلى اهللا عليه وسلم{قال فتبسم رسول اهللا 
  حاربتم وأسامل من ساملتم

نكم اثين عشر نقيبا يكونون على قومهم مبا أخرجوا إىل م} صلى اهللا عليه وسلم{قال كعب وقد قال رسول اهللا 
  فيهم

فأخرجوا منهم اثين عشر نقيبا تسعة من اخلزرج وثالثة من األوس من اخلزرج أبو أمامة أسعد بن زرارة وسعد بن 
الربيع وعبد اهللا بن رواحة ورافع بن مالك بن العجالن و الرباء بن معرور وعبد اهللا بن عمرو بن حرام وعبادة بن 

ت وسعد بن عبادة بن دليم واملنذر بن عمرو ومن األوس أسيد بن حضري وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد الصام
  املنذر

  قال ابن هشام وأهل العلم يعدون فيهم أبا اهليثم بن التيهان وال يعدون رفاعة
اريني لعيسى بن مرمي للنقباء أنتم على قومكم مبا فيهم كفالء ككفالة احلو} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

  وأنا كفيل على قومي قالوا نعم

قال العباس بن عبادة } صلى اهللا عليه وسلم{وحدث عاصم بن عمر بن قتادة أن القوم ملا اجتمعوا لبيعة رسول اهللا 
بن نضلة أخو بين سامل بن عوف يا معشر اخلزرج هل تدرون عالم تبايعون هذا الرجل قالوا نعم قال إنكم تبايعونه 

على حرب األمحر واألسود من الناس فإن كنتم ترون أنكم إذا هنكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتال أسلمتموه 
فمن اآلن فهو واهللا إن فعلتم خزي الدنيا واآلخرة وإن كنتم ترون أنكم وافون له مبا دعومتوه إليه على هنكة 

  األموال وقتل األشراف فهو واهللا خري الدنيا واآلخرة



  نا نأخذه على مصيبة األموال وقتل األشراف فما لنا بذلك يا رسول اهللا إن حنن وفينا قال اجلنةقالوا فإ
  قالوا ابسط يدك فبسط يده فبايعوه

يف أعناقهم وقال غريه ما } صلى اهللا عليه وسلم{قال عاصم واهللا ما قال ذلك العباس إال ليشد العقد لرسول اهللا 
رجاء أن حيضرها عبد اهللا بن أيب بن سلول فيكون أقوى ألمر القوم فاهللا أعلم أي  قاله إال ليؤخر القوم تلك الليلة

  ذلك كان
قال ابن إسحاق فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أول من ضرب على يده وبنو عبد األشهل 

  يقولون بل أبو اهليثم بن التيهان
صلى اهللا عليه {أبيه قال كان أول من ضرب على يد رسول اهللا ويف حديث معبد بن كعب عن أخيه عبد اهللا عن 

صرح الشيطان من رأس العقبة } صلى اهللا عليه وسلم{الرباء بن معرور مث بايع القوم فلما بايعنا رسول اهللا } وسلم
  بأنفذ صوت مسعته قط يا أهل اجلباجب وهي املنازل هل لكم يف مذمم والصباء معه قد اجتمعوا على حربكم

هذا أزب العقبة هذا ابن أزيب ويقال ابن أزيب أتسمع أي عدو اهللا أما } صلى اهللا عليه وسلم{قال رسول اهللا ف
  واهللا ألفرغن لك

ارفضوا إىل رحالكم فقال له العباس بن عبادة بن نضلة والذي بعثك } صلى اهللا عليه وسلم{مث قال رسول اهللا 
مل أومر بذلك ولكن ارجعوا } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا باحلق إن شئت لنميلن على أهل مىن بأسيافنا 
  إىل رحالكم فرجعنا إىل مضاجعنا فنمنا عليها

فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حىت جاؤونا يف منازلنا فقالوا يا معشر اخلزرج إنه قد بلغنا أنكم جئتم إىل 
بنا وإنه واهللا ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب صاحبنا هذا تستخرجونه من بني أظهرنا وتبايعونه على حر

  احلرب بيننا وبينهم منكم
فانبعث من هنالك من مشركي قومنا حيلفون باهللا ما كان من هذا شيء وما علمناه وصدقوا مل يعلموه وبعضنا ينظر 

  إىل بعض
له كلمة كأين أريد أن أشرك القوم مث قام القوم وفيهم احلارث بن هشام املخزومي وعليه نعالن له جديدان فقلت 

هبا فيما قالوا يا أبا جابر ما تستطيع وأنت سيد من ساداتنا أن تتخذ مثل نعلي هذا الفىت من قريش فسمعها احلارث 
  فخلعهما من رجليه مث رمى هبما إيل فقال واهللا لتنتعلنهما

 ال أردمها فأل واهللا صاحل واهللا لئن صدق الفأل قال يقول أبو جابر مه أحفظت واهللا الفىت فاردد إليه نعليه قلت واهللا
  ألسلبنه

ويف حديث غري كعب أهنم أتوا عبد اهللا بن أيب بن سلول فقالوا مثل ما ذكر كعب من القول فقال هلم إن هذا ألمر 
  جسيم ما كان قومي ليتفوتوا علي مبثل هذا وما علمته كان فانصرفوا عنه

خلرب فوجدوه قد كان وخرجوا يف طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر ونفر الناس من مىن فتنطس القوم ا
  واملنذر بن عمرو أخا بين ساعدة وكالمها كان نقيبا فأما املنذر فأعجز القوم وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه

  إىل عنقه بنسع رحله مث أقبلوا به حىت أدخلوه مكة يضربونه وجيذبونه جبمته وكان ذا شعر كثري
  ل سعد فواهللا إين لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش فيهم رجل وضيء أبيض شعشاع حلو من الرجالقا

  قال فقلت يف نفسي إن يك عند أحد من القوم خري فعند هذا
  فلما دنا مين رفع يده فلكمين لكمة شديدة فقلت يف نفسي ال واهللا ما عندهم بعد هذا من خري



ين إذ أوي إيل رجل ممن معهم فقال يل وحيك أما بينك وبني أحد من قريش جتارة وال فواهللا إين لفي أيديهم يسحبون
عهد فقلت بلى واهللا لقد كنت أجيز جلبري بن مطعم جتارة وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببالدي وللحارث بن حرب بن 

  أمية قال وحيك فاهتف باسم الرجلني واذكر ما بينك وبينهما
إليهما فوجدمها عند الكعبة فقال هلما إن رجال من اخلزرج اآلن يضرب باألبطح قال ففعلت وخرج ذلك الرجل 

ليهتف بكما ويذكر أن بينه وبينكما جوارا قاال ومن هو قال سعد بن عبادة قاال صدق واهللا إن كان ليجيز لنا جتارنا 
  ومينعهم أن يظلموا ببلده

  ل بن عمروقال فجاءا فخلصا سعدا من أيديهم وكان الذي لكم سعدا سهي
  قال ابن هشام والذي أوى له أبو البحتري بن هشام

قال ابن إسحاق فكان أول شعر قيل يف اهلجرة بيتني قاهلما ضرار بن اخلطاب بن مرداس أخو بين حمارب بن فهر 
  قال

  تداركت سعدا عنوة فأخذته
  وكان شفاء لو تداركت منذرا
  ولو نلته ظلت هناك جراحة
  راوكان حقيقا أن يهان ويهد

  الطويل
  فأجابه حسان بن ثابت فقال

  ولست إىل عمرو وال املرء منذر
  إذا ما مطايا القوم أصبحن ضمرا

  فلوال أبو وهب ملرت قصائد
  على شرف الربقاء يهوين حسرا

  أتفخر بالكتان ملا لبسته
  وقد تلبس األنباط ريطا مقصرا

  فال تك كالوسنان حيلم أنه
  بقرية كسرى أو بقرية قيصرا

  كالثكلى وكانت مبعزلوال تك 
  عن الثكل لو كان الفؤاد تفكرا
  وال تك كالشاة اليت كان حتفها
  حبفر ذراعيها فلم ترض حمفرا
  وال تك كالعاوي فأقبل حنره

  ومل خيشه سهم من النبل مضمرا
  فإنا ومن يهدي القصائد حنونا
  كمستبضع مترا إىل أرض خيربا

  الطويل



م هبا ويف قومهم بقايا من شيوخ هلم على دينهم من الشرك منهم عمرو بن قال فلما قدموا املدينة أظهروا اإلسال
وكان عمرو سيدا من سادات بين } صلى اهللا عليه وسلم{اجلموح وكان ابنه معاذ شهد العقبة وبايع هبا رسول اهللا 

صنعون سلمة وشريفا من أشرافهم وكان قد اختذ يف داره صنما من خشب يقال له مناة كما كانت األشراف ي
يتخذه إهلا يعظمه ويطهره فلما أسلم فتيان بين سلمة ابنه معاذ ومعاذ بن جبل يف فتيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة 
كانوا يدجلون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه يف بعض حفر بين سلمة وفيها عذر الناس منكسا 

هلتنا هذه الليلة مث يغدو يلتمسه حىت إذا وجده غسله وطهره على رأسه فإذا أصبح عمرو قال ويلكم من عدا على آ
وطيبه مث قال أما واهللا لو أعلم من فعل بك هذا ألخزيته فإذا أمسي ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك 

  فيغدو فيجده يف مثل ما كان فيه من األذى فيغسله ويطهره ويطيبه مث
لك فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله وطهره وطيبه يعدون عليه إذا أمسي فيفعلون به مثل ذ

مث جاء بسيفه فعلقه عليه مث قال له إين واهللا ما أعلم من يصنع بك ما ترى فإن كان فيك خري فامتنع فهذا السيف 
مث ألقوه يف بئر  معك فلما أمسي ونام عمرو عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه مث أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به حببل

من آبار بين سلمة فيها عذر من عذر الناس وغدا عمرو بن اجلموح فلم جيده يف مكانه فخرج يتتبعه حىت وجده يف 
تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه فقال حني أسلم وعرف من اهللا 

  ويشكر اهللا الذي أنقذه مما كان فيه من العمي والضاللة ما عرف يذكر صنمه ذلك وما أبصره من أمره
  واهللا لو كنت إهلا مل تكن

  أنت وكلب وسط بئر يف قرن
  أف مللقاك إهلا مستدن

  اآلن فتشناك من سوء الغنب
  احلمد هللا العلي ذي املنن

  الواهب الرازق ديان الدين
  هو الذي أنقذين من قبل أن
  أكون يف ظلمة قرب مرهتن

  الرجز

قبل بيعة العقبة مل يؤذن له يف احلرب ومل حتلل له الدماء } صلى اهللا عليه وسلم{ابن إسحاق وكان رسول اهللا قال 
إمنا يؤمر بالدعاء إىل اهللا تبارك وتعاىل والصرب على األذى والصفح عن اجلاهل فكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه 

بني مفتون يف دينه وبني معذب يف أيديهم وبني هارب  من قومه حىت فتنوهم عن دينهم ونفوهم عن بالدهم فهم من
  يف البالد منهم بأرض احلبشة ومنهم باملدينة ويف كل وجه

فلما عتت قريش على اهللا وردوا عليه ما أرادهم به من الكرامة وكذبوا نبيه وعذبوا ونفوا من عبده ووحده وصدق 
يف القتال واالمتناع واالنتصار ممن ظلمهم } اهللا عليه وسلمصلى {نبيه واعتصم بدينه أذن اهللا تبارك وتعاىل لرسوله 

  وبغى عليهم
  فكانت أول آية أنزلت يف إذنه له يف احلرب وإحالله له الدماء والقتال ملن

بغى عليهم فيما بلغين عن عروة بن الزبري وغريه من العلماء قول اهللا تبارك وتعاىل أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا 
ى نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهللا ولوال دفع اهللا الناس بعضهم وإن اهللا عل



ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللا كثريا ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز 
احلج ( باملعروف وهنوا عن املنكر وهللا عاقبة األمور الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا 

٤١ - ٣٩ (  
)  ١٩٣٥البقرة ( مث أنزل اهللا عليه وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة أي حىت ال يفنت مؤمن عن دينه ويكون الدين اهللا 

  أي وحىت يعبد اهللا ال يعبد غريه
  بدء اهلجرة إىل املدينة

اىل لرسوله يف احلرب وبايعه هذا احلي من األنصار على اإلسالم والنصرة له قال ابن إسحاق فلما أذن اهللا تبارك وتع
أصحابه من قومه ومن معه مبكة من } صلى اهللا عليه وسلم{وملن اتبعه وأوى إليهم من املسلمني أمر رسول اهللا 

جعل لكم إخوانا ودارا  املسلمني باخلروج إىل املدينة واهلجرة إليها واللحوق بإخواهنم من األنصار وقال إن اهللا قد
  تأمنون هبا

مبكة ينتظر أن يأذن له ربه يف اخلروج من مكة واهلجرة إىل } صلى اهللا عليه وسلم{فخرجوا أرساال وأقام رسول اهللا 
  املدينة

من قريش من بين خمزوم أبو سلمة بن } صلى اهللا عليه وسلم{فكان أول من هاجر إليها من أصحاب رسول اهللا 
ر إليها قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة وكان قدم مكة من أرض احلبشة فلما آذته قريش وبلغه إسالم عبد األسد هاج

  من أسلم من األنصار خرج إىل املدينة مهاجرا
قالت أم سلمة ملا أمجع أبو سلمة اخلروج إىل املدينة رحل يل بعريه مث محلين عليه ومحل معي ابين سلمة يف حجري مث 

فلما رأته رجال بين املغرية قاموا إليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيت صاحبتنا هذه عالم خرج يب يقود بعريه 
  نتركك تسري هبا يف البالد

قالت فنزعوا خطام البعري من يده فأخذوين منه وغضب عند ذلك بنو عبد األسد رهط أيب سلمة فقالوا ال واهللا ال 
  فتجابذوا بين سلمة بينهم حىت خلعوا يده وانطلق به بنو عبد األسدنترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا 

وحبسين بنو املغرية عندهم وانطلق زوجي أبو سلمة إىل املدينة ففرق بيين وبني زوجي وبني ابين فكنت أخرج كل 
يب فرمحين غداة فأجلس باألبطح فما أزال أبكي حىت أمسي سنة أو قريبا منها حىت مر يب رجل من بين عمي فرأى ما 

  فقال لبين املغرية أال حترجون من هذه املسكينة فرقتم بينها وبني زوجها وبني ولدها
فقالوا يل احلقي بزوجك إن شئت ورد بنو عبد األسد إيل عند ذلك ابين فارحتلت بعريي مث أخذت بين فوضعته يف 

  ن لقيت حىت أقدم على زوجيحجري مث خرجت أريد زوجي باملدينة وما معي أحد من خلق اهللا قلت أتبلغ مب
حىت إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أيب طلحة أخا بين عبد الدار فقال إىل أين يا بنت أيب أمية قلت 

  أريد زوجي باملدينة قال أو ما معك أحد قلت ال واهللا إال اهللا وبين هذا قال واهللا مالك من مترك

فواهللا ما صحبت رجال من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه كان إذا بلغ  فأخذ خبطام البعري يقودين معه يهوي يب
املنزل أناخ يب مث استأخر عين حىت إذا نزلت استأخر ببعريي فحط عنه مث قيده يف الشجر مث تنحى إىل شجرة 

علي بعريي فاضطجع حتتها فإذا دنا الرواح قام إىل بعريي فرحله مث استأخر عين فقال اركيب فإذا ركبت واستويت 
  أتى فأخذ خبطامه فقادين حىت ينزل يب

فلم يزل يصنع ذلك يب حىت أقدمين املدينة فلما نظرنا إىل قرية بين عمرو بن عوف وكان أبو سلمة هبا قال زوجك 



  يف هذه القرية فادخليها على بركة اهللا
  مث انصرف راجعا إىل مكة

هبم ما أصاب آل أيب سلمة وما رأيت صاحبا كان أكرم من فكانت أم سلمة تقول ما أعلم أهل بيت يف اإلسالم أصا
  عثمان بن طلحة

  قال ابن إسحاق مث كان أول من قدمها من املهاجرين بعد أيب سلمة
عامر بن ربيعة حليف بين عدي بن كعب معه امرأته ليلى بنت أيب حثمة بن غامن مث عبد اهللا بن جحش بن رئاب من 

ة حليف بين أمية بن عبد مشس احتمل بأهله وبأخيه أيب أمحد عبيد بن جحش بين غنم بن ذودان بن أسد بن خزمي
وكان أبو أمحد رجال ضرير البصر يطوف مكة أعالها وأسفلها بغري قائد وكان شاعرا وكانت عنده الفرعة بنت أيب 

  سفيان بن حرب وكانت أمه أميمة بنت عبد املطلب
ة والعباس بن عبد املطلب وأبو جهل بن هشام فنظر إليها عتبة فغلقت دار بين جحش هجرة فمر هبا عتبة بن ربيع

  ختفق أبواهبا يبابا ليس فيها ساكن فتنفس الصعداء مث قال
  وكل دار وإن طالت سالمتها
  يوما ستدركها النكباء واحلوب

  البسيط
عامر بن لؤي وملا خرج بنو جحش من دارهم عدا عليها أبو سفيان بن حرب فباعها من عمرو بن علقمة أخي بين 

صلى اهللا عليه {فقال له رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فذكر ذلك عبد اهللا بن جحش ملا بلغه لرسول اهللا 
  أال ترضى يا عبد اهللا أن يعطيك اهللا هبا دارا يف اجلنة خريا منها قال بلى قال فذلك لك} وسلم

صلى اهللا عليه {محد يف دارهم فأبطأ عليه رسول اهللا مكة كلمه أبو أ} صلى اهللا عليه وسلم{فلما افتتح رسول اهللا 
يكره أن ترجعوا يف شيء أصيب } صلى اهللا عليه وسلم{فقال الناس أليب أمحد يا أبا أمحد إن رسول اهللا } وسلم

  } صلى اهللا عليه وسلم{منكم يف اهللا فأمسك عن كالم رسول اهللا 
هجرة رجاهلم } صلى اهللا عليه وسلم{املدينة مع رسول اهللا وكان بنو غنم بن ذودان أهل اإلسالم قد أوعبوا إىل 

ونساءهم فقال أبو أمحد بن جحش يذكر هجرة بين أسد بن خزمية من قومه إىل اهللا تبارك وتعاىل وإىل رسوله 
  وإيعاهبم يف ذلك حني دعوا إىل اهلجرة

  ولو حلفت بني الصفا أم أمحد
  ومروهتا باهللا برت ميينها

  ا مث مل نزللنحن األوىل كنا هب
  مبكة حىت عاد غثا مسينها

  هبا خيمت غنم بن ذودان وانبنت
  وما أرعدت غنم وخف قطينها
  إىل اهللا تعدو بني مثىن وواحد
  ودين رسول اهللا باحلق دينها

  الطويل
  وقال أبو أمحد أيضا



  وملا رأتين أم أمحد غاديا
  بذمة من أخشى بغيب وأرهب
  تقول فإما كنت ال بد فاعال

  البلدان ولتنأ يثرب فيمم بنا
  فقلت هلا ما يثرب مبظنة

  وما يشأ الرمحن فالعبد يركب
  إىل اهللا وجهي والرسول ومن يقم

  إىل اهللا يوما وجهه ال خييب
  فكم قد تركنا من محيم مناصح
  وناصحة تبكي بدمع وتندب
  يرى أن وترا نأينا عن بالدنا
  وحنن نرى أن الرغائب نطلب
  دعوت بين غنم حلقن دمائهم

  للحق ملا الح للناس ملحبو
  أجابوا حبمد اهللا ملا دعاهم

  إىل احلق داع والنجاح فأوعبوا
  وكنا وأصحابا لنا فارقوا اهلدى
  أعانوا علينا بالسالح وأجلبوا
  كفوجني أما منهما فموفق

  على احلق مهدي وفوج معذب
  طغوا ومتنوا كذبة وأزهلم

  عن احلق إبليس فخابوا وخيبوا
   حممدورغنا إيل قول النيب

  فطاب والة احلق منا وطيبوا
  منت بأرحام إليهم قريبة

  وال قرب باألرحام إذ ال تقرب
  فأي ابن أخت بعدنا يأمننكم
  وأية صهر بعد صهري يرقب
  ستعلم يوما أينا إذ تزايلوا

  وزيل أمر الناس للحق أصوب
  الطويل

   قدما املدينةمث خرج عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وعياش بن أيب ربيعة املخزومي حىت



قال عمر رضي اهللا عنه ملا أردنا اهلجرة إىل املدينة اتعدت أنا وعياش ابن أيب ربيعة وهشام بن العاص التناضب من 
أضاة بين غفار فوق سرف وقلنا أينا مل يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه فأصبحت أنا وعياش عندها وحبس 

  عنا هشام وفنت فاتنت
نزلنا بقباء وخرج أبو جهل واحلارث أخوه إىل عياش وكان ابن عمهما وأخامها ألمهما حىت قدما فلما قدمنا املدينة 

  علينا فقاال له إن أمك نذرت أن ال متس رأسها مبشط حىت تراك وال تستظل من مشس حىت تراك
ذى أمك القمل فرق هلا فقلت له يا عياش واهللا إن يريدك القوم إال ليفتنوك عن دينك فاحذرهم فواهللا لو قد آ

  المتشطت ولو قد اشتد عليها حر مكة الستظلت
  فقال أبر قسم أمي ويل هنالك مال فآخذه

  قلت واهللا إنك لتعلم أين ملن أكثر قريش ماال فلك نصف مايل وال تذهب معهما
بة ذلول فالزم فأىب علي إال أن خيرج معهما فلما أىب إال ذلك قلت أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقيت هذه فإهنا جني

  ظهرها فإن رابك من القوم ريب فانج عليها
فخرج عليها معهما حىت إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل واهللا يا أخي لقد استغلظت بعريي هذا أفال تعقبين 

دخال به على ناقتك هذه قال بلى قال فأناخ وأناخا ليتحول عليها فلما استووا باألرض عدوا عليه فأوثقاه رباطا مث 
  مكة وفتناه فافتنت

ويف غري حديث عمر أهنما دخال به مكة هنارا موثقا مث قاال يا أهل مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا 
  هذا

قال عمر رضي اهللا عنه يف حديثه فكنا نقول ما اهللا بقابل ممن افتنت صرفا وال عدال وال توبة عرفوا اهللا مث رجعوا إىل 
املدينة أنزل اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{ء أصاهبم وكانوا يقولون ذلك ألنفسهم فلما قدم رسول اهللا الكفر لبال

تبارك وتعاىل فيهم ويف قولنا وقوهلم ألنفسهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إن اهللا 
وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب مث ال تنصرون  يغفر الذنوب مجيعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إىل ربكم

  واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم

  ) ٥٣الزمر ) ( من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم ال تشعرون 
  قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فكتبتها بيدي يف صحيفة وبعثت هبا إىل هشام بن العاص

رؤها بذي طوى أصعد هبا فيه وأصوب وال أفهمها حىت قلت اللهم فهمنيها فألقى قال فقال هشام ملا أتتين جعلت أق
اهللا يف قليب أهنا إمنا نزلت فينا وفيما كنا نقول يف أنفسنا ويقال فينا فرجعت إىل بعريي فجلست عليه فلحقت 

  باملدينة} صلى اهللا عليه وسلم{برسول اهللا 
  هذا ما ذكر ابن إسحاق يف شأن هشام

قال وهو باملدينة من يل بعياش بن أيب ربيعة } صلى اهللا عليه وسلم{هشام عمن يثق به أن رسول اهللا وذكر ابن 
وهشام بن العاص فقال الوليد بن الوليد بن املغرية أنا لك يا رسول اهللا هبما فخرج إىل مكة فقدمها مستخفيا فلقي 

د هذين املسجونني تعنيهما فتبعها حىت عرف موضعيهما امرأة حتمل طعاما فقال هلا أين تريدين يا أمة اهللا فقالت أري
وكانا حمبوسني يف بيت ال سقف له فلما أمسي تسور عليهما مث أخذ مروة فوضعها حتت قيديهمامث ضرهبما بسيفه 

  فقطعهما فكان يقال لسيفه ذو املروة لذلك
  مث محلهما على بعريه وساق هبما فعثر فدميت إصبعه فقال



  دميت هل انت إال إصبع( 
  السريع) ويف سبيل اهللا ما لقيت 

  } صلى اهللا عليه وسلم{مث قدما هبما املدينة على رسول اهللا 
مث تتابع املهاجرون أرساال فنزل طلحة بن عبيد اهللا وصهيب بن سنان على خبيب بن إساف بالسبخ ويقال بل نزل 

  طلحة على أسعد بن زرارة
  اهلجرة قال له كفار قريشقال ابن هشام وذكر يل أن صهيبا حني أراد 

  أتيتنا صعلوكا حقريا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغته مث تريد أن خترج مبالك ونفسك واهللا ال يكون ذلك
  فقال هلم صهيب أرأيتم إن جعلت لكم مايل أختلون سبيلي قالوا نعم قال فإين قد جعلت لكم مايل

  بح صهيب ربح صهيبفقال ر} صلى اهللا عليه وسلم{فبلغ ذلك رسول اهللا 
مبكة بعد أصحابه من املهاجرين ينتظر أن يؤذن له يف } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وأقام رسول اهللا 

  اهلجرة ومل يتخلف معه أحد مبكة من املهاجرين إال من حبس أو فنت إال علي بن أيب طالب وأبو بكر الصديق

يف اهلجرة فيقول له ال تعجل لعل اهللا جيعل لك } ى اهللا عليه وسلمصل{وكان أبو بكر كثريا ما يستأذن رسول اهللا 
  صاحبا فيطمع أبو بكر أن يكونه
قد كانت له شيعة وأصحاب من غريهم بغري بلدهم ورأوا } صلى اهللا عليه وسلم{وملا رأت قريش أن رسول اهللا 

صلى {منعة فحذروا خروج رسول اهللا  خروج أصحابه من املهاجرين إليهم عرفوا أهنم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم
  وعرفوا أنه جممع حلرهبم} اهللا عليه وسلم

فاجتمعوا له يف دار الندوة وهي دار قصي بن كالب اليت كانت قريش ال تقضي أمرا إال فيها يتشاورون ما يصنعون 
  يف أمره

اتعدوا له ويسمى يوم الزمحة  فاعترض هلم إبليس يف هيئة شيخ جليل عليه بت فوقف على باب الدار يف اليوم الذي
فلما رأوه واقفا على باهبا قالوا من الشيخ قال شيخ من أهل جند مسع بالذي اتعدمت له فحضر معكم ليسمع ما 
تقولون وعسى أن ال يعدمكم منه رأيا ونصحا قالوا أجل فادخل فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش 

  وغريهم
د كان من أمره ما قد رأيتم وإنا واهللا ما نأمنه على الوثوب علينا مبن اتبعه من فقال بعضهم لبعض إن هذا الرجل ق

  غرينا فأمجعوا فيه رأيا
فتشاوروا مث قال قائل احبسوه يف احلديد وأغلقوا عليه بابا مث تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا 

  يصيبه ما أصاهبمقبله زهريا والنابغة ومن مضى منهم من هذا املوت حىت 
فقال الشيخ النجدي ال واهللا ما هذا لكم برأي واهللا لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي 
أغلقتم دونه إىل أصحابه فألوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم مث يكاثروكم به حىت يغلبوكم على أمركم 

  ما هذا لكم برأي فانظروا يف غريه
شاوروا مث قال قائل منهم خنرجه من بني أظهرنا فننفيه من بالدنا فإذا خرج عنا فو اهللا ما نبايل أين ذهب وال حيث فت

  وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا وألفتنا كما كانت



ملا قال الشيخ النجدي ال واهللا ما هذا لكم برأي أمل تروا حسن حديثه وحالوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال 
يأيت به واهللا لو فعلتم ذلك ما أمنت أن حيل على حي من أحياء العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حىت 
  يتابعوه مث يسري هبم إليكم حىت يطأكم هبم فيأخذ أمركم من أيديكم مث يفعل بكم ما أراد أديروا فيه رأيا غري هذا

  عتم عليه بعدفقال أبو جهل واهللا إن يل فيه لرأيا ما أراكم وق
  قالوا وما هو يا أبا احلكم

قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة فىت شابا جليدا نسبيا وسيطا فينا مث نعطي كل فىت منهم سيفا صارما مث يعمدوا إليه 
فيضربوه هبا ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه فإهنم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه يف القبائل مجيعا فلم يقدر بنو 

  اف على حرب قومهم مجيعا فرضوا منا بالعقل فعقلناه هلمعبد من
  فقال الشيخ النجدي القول ما قاله الرجل هو الرأي ال رأي غريه

  فتفرق القوم على ذلك وهم جممعون له
  فقال ال تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه} صلى اهللا عليه وسلم{فأيت جربيل رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حىت ينام فيثبون عليه فلما رأى رسول اهللا  فلما كانت عتمة من

مكاهنم قال لعلي بن أيب طالب من على فراشي وتسج بردى هذا احلضرمي األخضر فنم فيه فإنه لن خيلص } وسلم
  إليك شيء تكرهه منهم

  إذا نام ينام يف برده ذلك} صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 
فاجتمعوا له وفيهم أبو جهل فقال وهو على بابه إن حممدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب 

والعجم مث بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان األردن وإن مل تفعلوا كان لكم فيه ذبح مث بعثتم من بعد 
  موتكم فجعلت لكم نار حترقون فيها

فأخذ حفنة من تراب يف يده مث قال نعم أنا الذي أقول ذلك أنت } صلى اهللا عليه وسلم{سول اهللا وخرج عليهم ر
  أحدهم

وأخذ اهللا على أبصارهم عنه فال يرونه وجعل ينثر ذلك التراب على رءوسهم وهو يتلو هؤالء اآليات يس والقرآن 
( دا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم ال يبصرون احلكيم إنك ملن املرسلني إىل قوله تعاىل وجعلنا من بني أيديهم س

  ) ٩يس 
من هؤالء اآليات ومل يبق منهم رجل إال وقد وضع على رأسه ترابا مث } صلى اهللا عليه وسلم{حىت فرغ رسول اهللا 

  انصرف إىل حيث أراد أن يذهب
د واهللا خرج عليكم حممد مث ما فأتاهم آت ممن مل يكن معهم فقال ما تنتظرون ها هنا قالوا حممدا قال خيبكم اهللا ق

  ترك منكم رجال إال وضع على رأسه ترابا وانطلق حلاجته أفال ترون ما بكم
  فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب مث جعلوا يطلعون

ليه برده فيقولون واهللا إن هذا حملمد نائما ع} صلى اهللا عليه وسلم{فريون عليا على الفراش متسجيا برد رسول اهللا 
  فلم يربحوا كذلك حىت أصبحوا فقام علي عن الفراش فقالوا واهللا لقد صدقنا الذي كان حدثنا

فكان مما أنزل اهللا من القرآن يف ذلك اليوم وما كانوا أمجعوا له قول اهللا سبحانه وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك 
  ) ٣٠األنفال ( كرين أو يقتلوك أو خيرجوك وميكرون وميكر اهللا واهللا خري املا

  وأذن اهللا تبارك وتعاىل عند ذلك لنبيه يف اهلجرة



  وأيب بكر الصديق رضي اهللا عنه مهاجرين إىل املدينة} صلى اهللا عليه وسلم{ذكر احلديث عن خروج رسول اهللا 

أن يأيت بيت } صلى اهللا عليه وسلم{حدث عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان ال خيطئ رسول اهللا 
أيب بكر أحد طريف النهار إما بكرة وإما عشية حىت إذا كان اليوم الذي أذن اهللا فيه لرسوله يف اهلجرة واخلروج من 

مكة من بني ظهراين قومه أتانا باهلاجرة يف ساعة كان ال يأيت فيها قالت فلما رآه أبو بكر قال ما جاء رسول اهللا 
  إال من حدث هذه الساعة} صلى اهللا عليه وسلم{

وليس عند أيب بكر إال أنا } صلى اهللا عليه وسلم{فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره فجلس عليه رسول اهللا 
أخرج عين من عندك فقال يا نيب اهللا إمنا مها ابنتاي وما ذاك } صلى اهللا عليه وسلم{وأخيت أمساء فقال رسول اهللا 

  فداك أيب وأمي
   اخلروج واهلجرةفقال إن اهللا قد أذن يل يف

  فقال أبو بكر الصحبة يا رسول اهللا قال الصحبة
  قالت فواهللا ما شعرت قط قبل ذلك أن أحدا يبكي من الفرح حىت رأيت أبا بكر يبكي يومئذ

  مث قال يا نيب اهللا إن هاتني الراحلتني قد كنت أعددهتما هلذا
يف اهلجرة فقال له ال تعجل لعل } اهللا عليه وسلم صلى{وكان أبو بكر رجال ذا مال فكان حني استأذن رسول اهللا 

إمنا يعين نفسه فابتاع راحلتني فحبسهما يف } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا جيعل لك صاحبا قد طمع بأن رسول اهللا 
  داره يعلفهما إعدادا لذلك

إليه راحلتيهما فكانتا واستأجر عبد اهللا بن أريقط رجال من بىن الديل بن بكر وكان مشركا يدهلما الطريق ودفعا 
  عنده يرعامها مليعادمها

حني خرج أحد إال علي بن أيب طالب وأبو بكر } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق ومل يعلم خبروج رسول اهللا 
  الصديق وآل أيب بكر

رسول اهللا  أخربه خبروجه وأمر أن يتخلف بعده مبكة حىت يؤدي عن} صلى اهللا عليه وسلم{أما علي فإن رسول اهللا 
الودائع اليت كانت عنده للناس ومل يكن مبكة أحد عنده شيء خيشى عليه إال وضعه عنده ملا } صلى اهللا عليه وسلم{

  يعلم من صدقه وأمانته
فلما أمجع عليه السالم اخلروج أتى أبا بكر فخرجا من خوخة أليب بكر يف ظهر بيته مث عمدا إىل غار بثور جبل 

  بأسفل مكة فدخاله
مر أبو بكر ابنه عبد اهللا أن يتسمع هلما ما يقول الناس فيهما هنارا مث يأتيهما إذا أمسى مبا يكون يف ذلك اليوم من وأ

اخلرب فكان يفعل ذلك وأمر عامر بن فهرية مواله أن يرعى غنمه هناره مث يرحيها عليهما إذا أمسى يف الغار فكان 
عليهما فاحتلبا وذحبا فإذا غدا عبد اهللا بن أيب بكر من عندها إىل عامر يرعى يف رعيان أهل مكة فإذا أمسى أراح 

  مكة تبع عامر أثره بالغنم حىت يعفي عليه وكانت أمساء بنت أيب بكر تأتيهما من الطعام مبا يصلحهما
 وأبو بكر إىل الغار ليال} صلى اهللا عليه وسلم{وذكر ابن هشام عن احلسن بن أيب احلسن قال انتهى رسول اهللا 

  بنفسه} صلى اهللا عليه وسلم{فدخل أبو بكر قبله فلمس الغار لينظر فيه سبع أو حية يقي رسول اهللا 



طلبوه مبكة أعالها وأسفلها وبعثوا القافة يتبعون أثره يف كل } صلى اهللا عليه وسلم{وملا فقدت قريش رسول اهللا 
له ملا انتهى إىل ثور وشق على قريش خروج وجه فوجد الذي ذهب قبل ثور أثره هناك فلم يزل يتبعه حىت انقطع 

عنهم وجزعوا لذلك فطفقوا يطلبونه بأنفسهم فيما قرب منهم ويرسلون من } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
يطلبه فيما بعد عنهم وجعلوا مائة ناقة ملن رده عليهم وملا انتهوا إىل فم الغار وقد كانت العنكبوت ضربت على بابه 

  لى بعض بعد أن دخلهبعشاش بعضها ع
فيما ذكروا قال قائل منهم ادخلوا الغار فقال أمية بن خلف وما أربكم إىل الغار } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

  إن عليه لعنكبوتا أقدم من ميالد حممد
  يومئذ عن قتل العنكبوت وقال إهنا جند من جنود اهللا} صلى اهللا عليه وسلم{قالوا فنهى النيب 

بكر البزار يف مسنده من حديث أيب مصعب املكي قال أدركت زيد بن أرقم واملغرية بن شعبة وأنس بن  وخرج أبو
ملا كان ليلة بات يف الغار أمر اهللا تبارك وتعاىل شجرة فنبتت يف وجه } صلى اهللا عليه وسلم{مالك حيدثون أن النيب 

كبوت فنسجت علي وجه الغار وأمر اهللا عز وجل وأمر اهللا العن} صلى اهللا عليه وسلم{الغار فسترت وجه النيب 
} صلى اهللا عليه وسلم{محامتني وحشيتني فوقفتا بفم الغار وأتى املشركون من كل بطن حىت إذا كانوا من النيب 

على قدر أربعني ذراعا معهم قسيهم وعصيهم تقدم رجل منهم فنظر فرأى احلمامتني فرجع فقال ألصحابه ليس يف 
  محامتني على فم الغار فعرفت أن ليس فيه أحدالغار شيء رأيت 
فعرف أن اهللا قد درأ هبما عنه فشمت عليهما وفرض جزاءمها واختذت يف } صلى اهللا عليه وسلم{فسمع قوله النيب 

  حرم اهللا ففرخن أحسبه قال فأصل كل محام يف احلرم من فراخهما
صلى اهللا {الراءة على باب الغار ملا دخله رسول اهللا  وذكر قاسم بن ثابت فيما توىل شرحه من احلديث أن اهللا أنبت

  وأبو بكر رضي اهللا عنه قال وهي شجرة معروفة} عليه وسلم
  قال غريه تكون مثل قامة اإلنسان وهلا زهر أبيض حتشى به املخاد للينه وخفته

الغار فأقبلت حىت  ملا دخل الغار دعا بشجرة كانت أمام} صلى اهللا عليه وسلم{وحكى الواقدي أن رسول اهللا 
  وقفت على باب الغار فحجبت أعني الكفار وهم يطوفون يف اجلبل

  يومئذ يا رسول اهللا لو أن أحدهم نظر إىل} صلى اهللا عليه وسلم{وقال أبو بكر لرسول اهللا 
  قدميه ألبصرنا حتت قدميه فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما

وأبو بكر معه يف الغار ثالثا حىت إذا مضت الثالث وسكن عنهما الناس } وسلم صلى اهللا عليه{وأقام رسول اهللا 
أتامها صاحبهما الذي استأجرا ببعرييهما وأتتهما أمساء بنت أيب بكر بسفرهتما ونسيت أن جتعل هلا عصاما فلما ارحتال 

كان يقال هلا ذات النطاق ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس فيها عصام فتحل نطاقها فتجعله عصاما مث تعلقها به ف
  لذلك فيما ذكر ابن إسحاق

وأما ابن هشام فذكر أهنا إمنا يقال هلا ذات النطاقني وهو املشهور عنها رضي اهللا عنها وذكر أنه مسع غري واحد من 
  أهل العلم يفسره بأهنا شقت نطاقها باثنني فعلقت السفرة بواحد وانتطقت باآلخر

قدم له أفضلهما مث قال اركب } صلى اهللا عليه وسلم{بكر الراحلتني إىل رسول اهللا قال ابن إسحاق فلما قرب أبو 
إين ال أركب بعريا ليس يل قال فهي لك يا رسول اهللا بأيب } صلى اهللا عليه وسلم{فداك أيب وأمي فقال رسول اهللا 

ك فركبا وانطلقا وأردف أبو أنت وأمي قال ال ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به قال كذا وكذا قال قد أخذهتا بذل
  بكر خلفه مواله عامر بن فهرية ليخدمهما يف الطريق



وأبو بكر أتانا نفر من قريش } صلى اهللا عليه وسلم{قال فحدثت عن أمساء بنت أيب بكر قالت ملا خرج رسول اهللا 
وكان فاحشا خبيثا فلطم فيهم أبو جهل فقالوا أين أبوك يا ابنة أيب بكر قلت ال أدري واهللا فرفع أبو جهل يده 

} صلى اهللا عليه وسلم{خدي لطمة طرح منها قرطي مث انصرفوا فمكثنا ثالث ليال ما ندري أين وجه رسول اهللا 
  حىت أقبل رجل من اجلن من أسفل مكة يتغىن بأبيات من شعر غناء العرب

  وإن الناس ليتبعونه يسمعون صوته وما يرونه حىت خرج من أعلى مكة وهو يقول
  ى اهللا رب الناس خري جزائهجز

  رفيقني حال خيميت أم معبد
  مها نزال بالرب مث تروحا

  فأفلح من أمسى رفيق حممد
  ليهن بين كعب مكان فتاهتم
  ومقعدها للمؤمنني مبرصد

  الطويل
  وأن وجهه إىل املدينة} صلى اهللا عليه وسلم{قالت أمساء فلما مسعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول اهللا 

بن إسحاق وهو عندنا باإلسناد من طرق أن أم معبد هذه امرأة من بين كعب من خزاعة وأن رسول اهللا وعن غري ا
حني خرج من مكة مهاجرا إىل املدينة هو وأبو بكر ومواله عامر بن فهرية ودليلهما الليثي } صلى اهللا عليه وسلم{

ة برزة جلدة حتتيب بفناء القبة مث تسقي وتطعم عبد اهللا بن األريقط مروا على خيميت أم معبد اخلزاعية وكانت امرأ
فسألوها حلما ومترا ليشتروه منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك وكان القوم مرملني مسنتني فنظر رسول اهللا 

إىل شاة يف كسر اخليمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد قالت شاة خلفها اجلهد عن الغنم قال } صلى اهللا عليه وسلم{
ا من لنب قالت هي أجهد من ذلك قال أتأذنني أن أحلبها قالت نعم بأيب أنت وأمي إن رأيت هبا حلبا فاحلبها هل هب

فمسح بيده ضرعها ومسى اهللا ودعا هلا يف شاهتا فتفاجت عليه ودرت } صلى اهللا عليه وسلم{فدعا هبا رسول اهللا 
ء مث سقاها حىت رويت وسقي أصحابه حىت رووا واجترت ودعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حىت عاله البها

  وشرب آخرهم مث أراضوا مث حلب فيه ثانيا بعد بدء حىت مأل اإلناء مث غادره عندها وبايعها وارحتلوا عنها
فقل ما لبثت حىت جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزال ضخامهن قليل فلما رأى أبو معبد اللنب 

لك هذا اللنب يا أم معبد والشاء عازب حيال وال حلوب يف البيت قالت ال واهللا إال أنه مر بنا عجب وقال من أين 
  رجل مبارك من حاله كذا وكذا قال صفيه يل يا أم معبد قالت رأيت

رجال ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن اخللق مل يعبه ثجلة ومل تزر به صعلة وسيم قسيم يف عينيه دعج ويف أشفاره 
 عنقه سطع ويف صوته صحل ويف حليته كثافة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم مسا وعاله غطف ويف

البهاء أمجل وأهباه من بعيد وأحسنه وأمجله من قريب حلو املنطق فصل ال نزر وال هذر كأن منطقه خرزات نظم 
ضر الثالثة منظرا وأحسنهم قدرا يتحدرن ربعة ال يائس من طول وال تقتحمه عني من قصر غصن بني غصنني فهو أن

  له رفقاء حيفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا ألمره حمفود حمشود ال عابس وال مفند
قال أبو معبد هو واهللا صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر مبكة ولقد مهمت أن أصحبه وألفعلن إن 

  وجدت إىل ذلك سبيال



  ون الصوت وال يدرون من صاحبه وهو يقولوأصبح صوت مبكة عال يسمع
  جزى اهللا رب الناس خري جزائه

  رفيقني قاال خيميت أم معبد
  مها نزالها باهلدى فاهتدت به
  فقد فاز من أمسى رفيق حممد
  فيا لقصي ما زوى اهللا عنكم
  به من فعال ال جتارى وسؤدد
  ليهن بين كعب مقام فتاهتم
  ومقعدها للمؤمنني مبرصد

  عن شاهتا وإنائهاسلوا أختكم 
  فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد
  دعاها بشاة حائل فتحلبت
  له بصريح ضرة الشاة مزبد
  فغادرها رهنا لديها حلالب
  يرددها يف مصدر مث مورد

  الطويل
  فلما مسع بذلك حسان بن ثابت جعل جياوب اهلاتف ويقول

  لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم
  وقدس من يسري إليهم ويغتدي

  قوم فضلت عقوهلم ترحل عن
  وحل على قوم بنور جمدد
  هداهم به بعد الضاللة رهبم

  وأرشدهم من يتبع احلق يرشد
  وهل يستوي ضالل قوم تسكعوا

  عمى وهداة يهتدون مبهتدي
  لقد نزلت منهم على أهل يثرب
  ركاب هدى حلت عليهم بأسعد
  نيب يرى ما ال يرى الناس حوله
  ويتلو كتاب اهللا يف كل مسجد

  يف يوم مقالة غائب وإن قال
  فتصديقها يف اليوم أو يف ضحى الغد

  ليهن أبا بكر سعادة جده



  بصحبته من يسعد اهللا يسعد
  الطويل

صلى اهللا عليه {وذكر أبو منصور حممد بن سعد املاوردي بإسناد له إىل قيس بن النعمان قال ملا انطلق رسول اهللا 
د يرعى غنما فاستسقياه من اللنب فقال واهللا ما يل شاة حتلب غري وأبو بكر معه يستخفيان يف الغار فمرا بعب} وسلم

صلى اهللا {ائتنا هبا فدعا هلا رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{أن ها هنا عناقا محلت أول الشاء فقال رسول اهللا 
  بالربكة مث حلب عسا فسقى أبا بكر مث حلب آخر فسقى الراعي مث حلب فشرب} عليه وسلم
  من أنت فواهللا ما رأيت مثلك قطفقال العبد 

أتراك إن حدثتك تكتم علي قال نعم قال فإين حممد رسول اهللا قال أنت } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
الذي تزعم قريش أنك صابئ قال إهنم ليقولون ذلك قال العبد فإين أشهد أنك رسول اهللا وأن ما جئت به احلق وأنه 

   قال العبد أتبعك قال ال حىت تسمع بنا أنا قد ظهرناليس يفعل فعلك إال نيب مث
وخرج الربقاين يف مصافحته من حديث الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما وأورده اإلمامان البخاري ومسلم يف 

صحيحيهما من حديثه قال اشترى أبو بكر رضي اهللا عنه من عازب رحال بثالثة عشر درمها فقال أبو بكر لعازب 
حني } صلى اهللا عليه وسلم{ن حيمله إىل أهلي فقال له عازب حىت حتدثين كيف صنعت أنت ورسول اهللا مر الرباء أ

  خرجتما من مكة واملشركون يطلبونكم قال
ارحتلنا من مكة فأحثثنا يومنا وليلتنا حىت أظهرنا وقام قائم الظهرية فرميت ببصري هل أرى من ظل نأوى إليه فإذا 

} صلى اهللا عليه وسلم{فإذا بقية ظل هلا فنظرت بقية ظلها فسويته وفرشت لرسول اهللا  أنا بصخرة فانتهيت إليها
  فروة وقلت اضطجع يا رسول اهللا فاضطجع

مث ذهبت أنظر ما حوله هل أرى من الطلب أحدا فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إىل الصخرة يريد منها مثل الذي 
م قال لفالن رجل من قريش مساه فعرفته فقلت هل يف غنمك من لنب أريد يعين الظل فسألته فقلت ملن أنت يا غال

قال نعم قلت هل أنت حالب يل قال نعم فاعتقل شاة من غنمه فأمرته أن ينفض ضرعها من الغبار مث أمرته أن 
ينفض كفيه فقال هكذا فضرب إحدى يديه على األخرى فحلب يل كثبة من لنب وقد رويت معي لرسول اهللا 

صلى اهللا {إداوة على فمها خرقة فصببت على اللنب حىت برد أسفله فانتهيت إىل رسول اهللا } عليه وسلم صلى اهللا{
  وقد استيقظ قلت يا رسول اهللا اشرب فشرب حىت رضيت وقلت قد آن الرحيل يا رسول اهللا} عليه وسلم

ى فرس له فقلت هذا الطلب قد فارحتلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غري سراقة بن مالك بن جعشم عل
  حلقنا يا رسول اهللا وبكيت قال ال حتزن إن اهللا معنا

قال فلما دنا فكان بيننا وبينه قدر رحمني أو ثالثة قلت هذا الطلب يا رسول اهللا قد بلغنا وبكيت قال ما يبكيك 
  فقلت أما واهللا ما على نفسي أبكي ولكين أبكي عليك

اللهم اكفناه مبا شئت فساخت فرسه يف األرض إىل بطنها فوثب عنها }  عليه وسلمصلى اهللا{فدعا عليه رسول اهللا 
وقال يا حممد قد علمت أن هذا عملك فادع اهللا أن ينجين مما أنا فيه فو اهللا ألعمني على من ورائي من الطلب 

  وهذه كنانيت فخذ منها سهما فإنك ستمر على إبلي وغنمي مبكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك
  ال حاجة يل يف إبلك ودعا له فانطلق راجعا إىل أصحابه} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

  ويف حديث البخاري ومسلم فجعل ال يلقى أحدا إال قال قد كفيتكم ما هنا فال يلقى أحدا إال رده قال ووىف لنا



من مكة } صلى اهللا عليه وسلم{ وعن سراقة بن مالك بن جعشم فيما أورده ابن إسحاق قال ملا خرج رسول اهللا
  مهاجرا إىل املدينة جعلت قريش فيه مائة ناقة ملن رده عليهم

قال فبينما أنا جالس يف نادي قومي أقبل رجل منا حىت وقف علينا فقال واهللا لقد رأيت ركبة ثالثة مروا علي آنفا 
  إين ألراهم حممدا وأصحابه

  ا هم بنو فالن يتبعون ضالة هلم قال لعله مث سكتقال فأومأت إليه يعين أن أسكت مث قلت إمن
فمكثت قليال مث قمت فدخلت بييت مث أمرت بفرسي فقيد يل إىل بطن الوادي وبسالحي فأخرج يل من دبر حجريت 
مث أخذت قداحي اليت أستقسم هبا مث انطلقت فلبست الميت مث أخرجت قداحي فاستقسمت هبا فخرج السهم الذي 

  أرجو أن أرده على قريش فآخذ املائة أكره ال يضره وكنت
فركبت على أثرة فبينا فرسي يشتد يب عثر يب فسقطت عنه فقلت ما هذا مث أخرجت قداحي فاستقسمت هبا فخرج 
السهم الذي أكره ال يضره فأبيت إال أن أتبعه فركبت يف أثره فبينما فرسي يشتد يب عثر يب فسقطت عنه فقلت ما 

قسمت هبا فخرج السهم الذي أكره ال يضره فأبيت إال أن أتبعه فركبت يف أثره فلما هذا مث أخرجت قداحي فاست
بدا يل القوم عثر يب فرسي وذهبت يداه يف األرض وسقطت عنه مث انتزع يديه من األرض وتبعها دخان كاإلعصار 

  فعرفت حني رأيت ذلك أنه قد منع مين وأنه ظاهر
   أكلمكم فو اهللا ال أريبكم وال يأتيكم مين شيء تكرهونهفناديت القوم أنا سراقه بن جعشم انظروين

أليب بكر رضي اهللا عنه قل له من تبتغي قال تكتبوا يل كتابا يكون آيه بيين } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
يف كنانيت مث  وبينك قال اكتب يا أبا بكر فكتب يل كتابا يف عظم أو يف رقعة أو يف خرقة مث ألقاه إيل فأخذته فجعلته

وفرغ من حنني } صلى اهللا عليه وسلم{رجعت فلم أذكر شيئا مما كان حىت إذا كان فتح مكة على رسول اهللا 
والطائف خرجت ومعي الكتاب أللقاه فلقيته باجلعرانة فدخلت يف كتيبة من خيل األنصار فجعلوا يقرعونين بالرماح 

  ويقولون إليك إليك ماذا تريد

وهو على ناقته واهللا لكأين أنظر إىل ساقه يف غرزه كأهنا مجارة فرفعت } صلى اهللا عليه وسلم{ فدنوت من رسول اهللا
يوم } صلى اهللا عليه وسلم{يدي بالكتاب مث قلت يا رسول اهللا هذا كتابك يل أنا سراقة بن جعشم فقال رسول اهللا 

عنه فما أذكره إال أين }  عليه وسلمصلى اهللا{وفاء وبر ادن فدنوت فأسلمت مث تذكرت شيئا أسأل رسول اهللا 
قلت يا رسول اهللا الضالة من اإلبل تغشى حياضي وقد مألهتا ألبلي هل يل من أجر يف أن أسقيها قال نعم يف كل 

  ذات كبد حرى أجر
  صدقيت} صلى اهللا عليه وسلم{مث رجعت إىل قومي فسقت إىل رسول اهللا 

مالك بن جعشم هذا كان شاعرا جميدا وأنه قال خياطب أبا جهل  ويف حديث آخر عن غري ابن إسحاق أن سراقة بن
  } صلى اهللا عليه وسلم{بن هشام بعد انصرافه عن رسول اهللا 

  أبا حكم واهللا لو كنت شاهدا
  ألمر جوادي إذ تسوخ قوائمه
  علمت ومل تشكك بأن حممدا
  رسول بربهان فمن ذا يقاومه
  عليك بكف القوم عنه فإنين



  بدو معاملهأرى أمره يوما ست
  بأمر يود الناس فيه بأسرهم
  بأن مجيع الناس طرا يسامله

  الطويل
وذكر ابن إسحاق من رواية يونس بن بكري عنه شعرا نسبه إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه يذكر فيه مسريه مع 

  وقصة الغار وأمر سراقة وهو} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
  قال النيب ومل جيزع يوقرين

  ن يف سدفة من ظلمة الغاروحن
  ال ختش شيئا فإن اهللا ثالثنا
  وقد توكل يل منه بإظهار
  وإمنا كيد من ختشى بوادره
  كيد الشياطني كادته لكفار
  واهللا مهلكهم طرا مبا كسبوا
  وجاعل املنتهى منهم إىل النار
  وأنت مرحتل عنهم وتاركهم
  إما غدوا وإما مدجل ساري

  وهاجر أرضهم حىت يكون لنا
  وم عليهم ذوو عز وأنصارق

  حىت إذا الليل وارتنا جوانبه
  وسد دون الذي خنشى بأستار
  سار األريقط يهدينا وأنيقه
  ينعني بالقرم نعيا حتت أكوار

  يعسفن عرض الثتايا بعد أطوهلا
  وكل سهب رقاق الترب موار
  حىت إذا قلت قد أجندن عارضها
  من مدجل فارس يف منصب وار

  معتزم يردي به مشرف األقطار
  كالسيد ذي اللبدة املستأسد الضاري

  فقال كروا فقلنا إن كرتنا
  من دوهنا لك نصر اخلالق الباري

  إن خيسف األرض باألحوى وفارسه
  فانظر إىل أربع يف األرض غوار



  فهيل ملا رأى أرساغ مقربه
  قد سخن يف األرض مل حتفر مبحفار
  فقال هل لكم أن تطلقوا فرسي

  أسرار وتأخذوا موثقي يف نصح
  وأصرف احلي عنكم إن لقيتهم

  وأن أعور منهم عني عوار
  فادع الذي هو عنكم كف عدوتنا

  يطلق جوادي وأنتم خري أبرار
  فقال قوال رسول اهللا مبتهال
  يا رب إن كان منه غري إخفار

  فنجه ساملا من شر دعوتنا
  ومهره مطلقا من كلم آثار
  فأظهر اهللا إذ يدعو حوافره

  أخطار وفاز فارسه من هول
  البسيط

قد } صلى اهللا عليه وسلم{وسراقة بن مالك هذا الذي أظهر اهللا فيه هذا العلم العظيم من أعالم نبوة نبينا حممد 
أظهر اهللا فيه أثرا آخر من األثار الشاهدة له عليه السالم بأن اهللا أطلعه من الغيب يف حياته ما ظهر مصداقه بعد 

  وفاته
قال لسراقة بن مالك كيف } صلى اهللا عليه وسلم{موسى عن احلسن أن رسول اهللا  روى سفيان بن عيينه عن أيب
  بك إذا لبست سواري كسرى

  قال فلما أتى عمر رضي اهللا عنه بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة ابن مالك فألبسه إيامها
مد هللا الذي سلبها كسرى بن وكان سراقه رجال أزب كثري شعر الساعدين وقال له ارفع يديك فقل اهللا أكرب احل

  هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابيا من بين مدجل
  ورفع هبا عمر رضي اهللا عنه صوته

  قال ابن إسحاق وذكر إسنادا رفعه إىل أمساء بنت أيب بكر قالت
حتمل أبو بكر ماله كله مخسة آالف أو ستة فدخل وخرج معه أبو بكر ا} صلى اهللا عليه وسلم{ملا خرج رسول اهللا 

علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال واهللا إين ألراه قد فجعلكم مباله مع نفسه فقلت يا أبت إنه قد ترك لنا 
  خريا كثريا

 فأخذت أحجارا فوضعتها يف كوة كان أيب يضع ماله فيها مث وضعت عليها ثوبا مث أخذت بيده فقلت يا أبت ضع
  يدك على هذا املال قالت فوضع يده عليه مث قال ال بأس إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن ويف هذا بالغ لكم

  وال واهللا ما ترك لنا شيئا ولكين أردت أن أسكن الشيخ بذلك

وبأيب بكر الصديق رضي اهللا عنه دليلهما } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر ابن إسحاق الطريق اليت سلك برسول اهللا 
بد اهللا بن أريقط واملناقل اليت سار هبما عليهما إىل أن قدم هبما قباء على بين عمرو بن عوف الثنيت عشرة ليلة ع



  خلت من ربيع األول يوم االثنني حني اشتد الضحى وكادت الشمس تعتدل
  وقال غري ابن إسحاق قدمها لثمان خلون من ربيع األول

قاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو يف رجال من بين بياضة فقالوا يا رسول فانطلقت حىت إذا وازنت دار بين بياضة تل
  اهللا هلم إلينا إىل العدد والعدة واملنعة قال خلوا سبيلها فإهنا مأمورة فخلوا سبيلها

حىت إذا مرت بدار بين ساعدة اعترضه سعد بن عبادة واملنذر بن عمرو يف رجال منهم فقالوا يا رسول اهللا هلم إلينا 
  ىل العدد والعدة واملنعة قال خلوا سبيلها فإهنا مأمورة فخلوا سبيلهاإ

فانطلقت حىت إذا وازنت دار بين احلارث بن اخلزرج اعترضه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد بن أيب زهري وعبد 
خلو سبيلها فإهنا اهللا بن رواحة يف رجال من بلحارث فقالوا يا رسول اهللا هلم إلينا إىل العدد والعدة واملنعة قال 

  مأمورة فخلوا سبيلها
فانطلقت حىت إذا مرت بدار بين عدي بن النجار وهم أخواله دنيا أم عبد املطلب سلمى بنت عمرو إحدى نسائهم 

اعترضه سليط بن قيس وأبو سليط أسرية بن أيب خارجة يف رجال منهم فقالوا يا رسول اهللا هلم إىل أخوالك إىل 
  قال خلوا سبيلهاالعدد والعدة والنعة 

حىت إذا أتت دار بين مالك بن النجار بركت على باب مسجده وهو يومئذ مربد لغالمني يتيمني من بين مالك بن 
عليها مل ينزل وثبت فسارت غري } صلى اهللا عليه وسلم{النجار يف حجر معاذ بن عفراء فلما بركت ورسول اهللا 

هلا زمامها ال يثنيها به مث التفتت خلفها فرجعت إىل مربكها أول مرة واضع } صلى اهللا عليه وسلم{بعيد ورسول اهللا 
فاحتمل أبو أيوب } صلى اهللا عليه وسلم{فربكت فيه مث حتلحلت ورزمت ووضعت جراهنا فنزل عتها رسول اهللا 

  رحله فوضعه يف بيته

د ملن هو فقال له معاذ بن حىت بىن مسجده ومساكنه وسأل عن املرب} صلى اهللا عليه وسلم{ونزل عليه رسول اهللا 
  عفراء هو يا رسول اهللا لسهل وسهيل ابين عمرو ومها يتيمان له وسأرضيهما منه فاختذه مسجدا

لريغب املسلمني يف } صلى اهللا عليه وسلم{أن يبىن وعمل فيه رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فأمر به رسول اهللا 
  أبوا فقال قائل من املسلمنيالعمل فيه فعمل فيه املهاجرون و األنصار ود

ونزل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه على خبيب بن إساف أحد بين احلارث بن اخلزرج بالسنج ويقال على خارجة 
  بن زيد بن أيب زهري منهم

الودائع اليت } صلى اهللا عليه وسلم{وأقام علي بن أيب طالب مبكة ثالث ليال وأيامها حىت أدى عن رسول اهللا 
  فنزل معه} صلى اهللا عليه وسلم{ده للناس حىت إذا فرغ منها حلق برسول اهللا كانت عن

فكان علي رضي اهللا عنه وإمنا كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتني يقول كانت بقباء امرأة مسلمة ال زوج هلا فرأيت 
  إنسانا يأتيها من جوف الليل فيضرب عليها باهبا فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه فتأخذه

قال فاستربت شأنه فقلت هلا يا أمة اهللا من هذا الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجني إليه فيعطيك شيئا ال 
  أدري ما هو وأنت امرأة مسلمة ال زوج لك

قالت هذا سهل بن حنيف قد عرف أين امرأة ال أحد يل فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرها مث جاءين هبا فقال 
  احتطيب هبذا

  ان علي رضي اهللا عنه يأثر ذلك يف أمر سهل بن حنيف حني هلك عنده بالعراقفك
بقباء يف بين عمرو بن عوف يوم االثنني والثالثاء واألربعاء } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق فأقام رسول اهللا 



  واخلميس وأسس مسجدهم مث أخرجه اهللا تعاىل من بني أظهرهم يوم اجلمعة
  وف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك فاهللا أعلموبنو عمرو بن ع

اجلمعة يف بين سامل بن عوف فصالها يف املسجد الذي يف بطن الوادي } صلى اهللا عليه وسلم{فأدركت رسول اهللا 
  وادي رانوناء فكانت أول مجعة صالها باملدينة

وا يا رسول اهللا صلى اهللا عليك أقم عندنا فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن نضلة يف رجال من بين سامل فقال
  يف العدد والعدة واملنعة قال خلوا سبيلها فإهنا مأمورة لناقته فخلوا سبيلها

فانطلقت حىت إذا وازنت دار بين بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو يف رجال من بين بياضة فقالوا يا رسول 
  ة قال خلوا سبيلها فإهنا مأمورة فخلوا سبيلهااهللا هلم إلينا إىل العدد والعدة واملنع

حىت إذا مرت بدار بين ساعدة اعترضه سعد بن عبادة واملنذر بن عمرو يف رجال منهم فقالوا يا رسول اهللا هلم إلينا 
  إىل العدد والعدة واملنعة قال خلوا سبيلها فإهنا مأمورة فخلوا سبيلها

اخلزرج اعترضه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد بن أيب زهري وعبد  فانطلقت حىت إذا وازنت دار بين احلارث بن
اهللا بن رواحة يف رجال من بلحارث فقالوا يا رسول اهللا هلم إلينا إىل العدد والعدة واملنعة قال خلو سبيلها فإهنا 

  مأمورة فخلوا سبيلها
طلب سلمى بنت عمرو إحدى نسائهم فانطلقت حىت إذا مرت بدار بين عدي بن النجار وهم أخواله دنيا أم عبد امل

اعترضه سليط بن قيس وأبو سليط أسرية بن أيب خارجة يف رجال منهم فقالوا يا رسول اهللا هلم إىل أخوالك إىل 
  العدد والعدة والنعة قال خلوا سبيلها

 مالك بن حىت إذا أتت دار بين مالك بن النجار بركت على باب مسجده وهو يومئذ مربد لغالمني يتيمني من بين
عليها مل ينزل وثبت فسارت غري } صلى اهللا عليه وسلم{النجار يف حجر معاذ بن عفراء فلما بركت ورسول اهللا 

واضع هلا زمامها ال يثنيها به مث التفتت خلفها فرجعت إىل مربكها أول مرة } صلى اهللا عليه وسلم{بعيد ورسول اهللا 
فاحتمل أبو أيوب } صلى اهللا عليه وسلم{نزل عتها رسول اهللا فربكت فيه مث حتلحلت ورزمت ووضعت جراهنا ف

  رحله فوضعه يف بيته
حىت بىن مسجده ومساكنه وسأل عن املربد ملن هو فقال له معاذ بن } صلى اهللا عليه وسلم{ونزل عليه رسول اهللا 

  سجداعفراء هو يا رسول اهللا لسهل وسهيل ابين عمرو ومها يتيمان له وسأرضيهما منه فاختذه م
لريغب املسلمني يف } صلى اهللا عليه وسلم{أن يبىن وعمل فيه رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فأمر به رسول اهللا 

  العمل فيه فعمل فيه املهاجرون و األنصار ودأبوا فقال قائل من املسلمني
  لئن قعدنا والنيب يعمل
  لذلك منا العمل املضلل

  الرجز

يف بييت نزل يف السفل وأنا وأم أيوب يف العلو } صلى اهللا عليه وسلم{ي رسول اهللا وحدث أبو أيوب قال ملا نزل عل
فقلت له يا نيب اهللا بأيب أنت وأمي إين ألكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون حتيت فاظهر أنت فكن يف العلو ونزل 

  بيتحنن فنكون يف السفل فقال يا أبا أيوب إن أرفق بنا ومبن يغشانا أن نكون يف سفل ال
فلقد انكسر حب لنا فيه ماء فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة ما لنا حلاف غريها ننشف هبا املاء ختوفا أن يقطر على 



  منه شيء فيؤذيه} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
 فكنا نصنع له العشاء مث نبعث به إليه فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك

ومل أر ليده فيه } صلى اهللا عليه وسلم{الربكة حىت بعثنا إليه بعشائه وقد جعلنا له فيه بصال وثوما فرده رسول اهللا 
أثرا فجئته فزعا فقلت يا رسول اهللا بأيب وأمي رددت عشاءك ومل أر فيه موضع يدك وكنت إذا رددته علينا تيممت 

إين وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجي فأما أنتما أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك الربكة قال 
  فكلوه فأكلناه ومل نصنع له تلك الشجرة بعد

فلم يبقى مبكة منهم أحد إال مفتون أو } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وتالحق املهاجرون إىل رسول اهللا 
إال } صلى اهللا عليه وسلم{ارك وتعاىل وإىل رسوله حمبوس ومل يوعب أهل هجرة من مكة بأهليهم وأمواهلم إىل اهللا تب

  أهل دور مسمون
بنو مظعون من بين مجح وبنو جحش بن رئاب حلفاء بين أمية وبنو البكري من بين سعد بن ليث حلفاء بين عدي بن 

  كعب فإن دورهم غلقت مبكة هجرة ليس فيها ساكن
ها شهر ربيع األول إىل صفر من السنة الداخلة بين له فيها باملدينة إذ قدم} صلى اهللا عليه وسلم{فأقام رسول اهللا 
  مسجده ومساكنه

فيما بلغين عن أيب سلمة بن عبد الرمحن نعوذ باهللا } صلى اهللا عليه وسلم{قال وكانت أول خطبة خطبها رسول اهللا 
ليه مبا هو أهله مث قال أما ما مل يقل أنه قام فيهم فحمد اهللا وأثىن ع} صلى اهللا عليه وسلم{أن نقول على رسول اهللا 

بعد أيها الناس فقدموا ألنفسكم تعلمن واهللا ليصعقن أحدكم مث ليدعن غنمه ليس هلا راع مث ليقولن له ربه ليس له 
  ترمجان وال حاجب حيجبه دونه أمل يأتك رسويل فبلغك وآتيتك ماال وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك

  لينظرن قدامه فال يرى غري جهنمفلينظرن ميينا ومشاال فال ترى شيئا مث 
فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق مترة فليفعل ومن مل جيد فبكلمة طيبة فإن هبا جتزي احلسنة عشر أمثاهلا 

  إىل سبعمائة ضعف والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
ل إن احلمد هللا أمحده وأستعينه الناس مرة أخرى فقا} صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق مث خطب رسول اهللا 

نعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله 
إال اهللا وحده ال شريك له إن أحسن احلديث كتاب اهللا تبارك وتعاىل قد أفلح من زينه اهللا يف قلبه وأدخله يف 

اختاره على ما سواه من أحاديث الناس إنه أحسن احلديث وأبلغه أحبوا ما أحب اهللا أحبوا اهللا اإلسالم بعد الكفر ف
من كل قلوبكم وال متلوا كالم اهللا وذكره وال تقس عنه قلوبكم فإنه من كل ما خيلق اهللا خيتار ويصطفي فقد مساه 

ما أويت الناس احلالل واحلرام فاعبدوا اهللا اهللا خريته من األعمال ومصطفاه من العباد والصاحل من احلديث ومن كل 
وال تشركوا به شيئا واتقوه حق تقاته واصدقوا اهللا صاحل ما تقولون بأفواهكم وحتابوا بروح اهللا بينكم إن اهللا 

  يغضب أن ينكث عهده والسالم عليكم
وادع فيه يهود وعاهدهم  كتابا بني املهاجرين واألنصار} صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وكتب رسول اهللا 

  وأقرهم على دينهم وأمواهلم واشترط عليهم وشرط هلم

بني أصحابه من املهاجرين واألنصار فقال فيما بلغنا ونعوذ باهللا أن نقول } صلى اهللا عليه وسلم{وآخى رسول اهللا 
صلى اهللا {فكان رسول اهللا  عليه ما مل يقل تآخوا يف اهللا أخوين أخوين مث أخذ بيد علي بن أيب طالب فقال هذا أخي



سيد املرسلني وإمام املتقني ورسول رب العاملني الذي ليس له خطري وال نظري من العباد وعلي بن أيب } عليه وسلم
  طالب أخوين

  من أصحابه تركنا ذكرهم اختصارا} صلى اهللا عليه وسلم{مث مسى ابن إسحاق نفرا ممن آخى بينهم رسول اهللا 
صلى {شهر أبو أمامة أسعد بن زرارة واملسجد يبىن أخذته الذحبة أو الشهقة فقال رسول اهللا قال وهلك يف تلك األ

بئس امليت أبو أمامة ليهود وملنافقي العرب يقولون لو كان نبيا مل ميت صاحبه وال أملك لنفسي وال } اهللا عليه وسلم
  لصاحيب من اهللا شيئا

وكان أبو أمامة نقيبهم فقالوا يا } صلى اهللا عليه وسلم{ول اهللا وملا مات أبو أمامة اجتمعت بنو النجار إىل رس
  رسول اهللا إن هذا كان منا حيث قد علمت فاجعل منا رجال مكانه يقيم يف أمرنا ما كان يقيم

صلى اهللا عليه {أنتم أخوايل وأنا أوىل بكم فأنا نقيبكم وكره رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فقال هلم رسول اهللا 
  أن خيص هبا بعضهم دون بعض} موسل

  نقيبهم} صلى اهللا عليه وسلم{فكان من فضل بين النجار الذي يعدون على قومهم أن كان رسول اهللا 
باملدينة واجتمع إليه إخوانه من املهاجرين واجتمع } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق فلما اطمأن رسول اهللا 
ت الصالة وفرضت الزكاة والصيام وقامت احلدود وفرض احلالل واحلرام أمر األنصار استحكم أمر اإلسالم فقام

  وتبوأ اإلسالم بني أظهرهم وكان هذا احلي من األنصار الذين تبوأوا الدار واإلميان
حني قدمها إمنا جيتمع إليه الناس للصالة يف حني مواقيتها بغري دعوة } صلى اهللا عليه وسلم{وقد كان رسول اهللا 

أن جيعل بوقا كبوق يهود الذي يدعون به لصالهتم مث كرهه مث أمر بالناقوس } صلى اهللا عليه وسلم{ فهم رسول اهللا
  فنحت ليضرب به املسلمني للصالة

} صلى اهللا عليه وسلم{فبيناهم على ذلك رأى عبد اهللا بن زيد أخو بلحارث بن اخلزرج النداء فأتى رسول اهللا 
ذه الليلة طائف مر يب رجل عليه ثوبان أخضران حيمل ناقوسا يف يده فقلت يا فقال له يا رسول اهللا إنه طاف يف ه

عبد اهللا أتبيع هذا الناقوس قال وما تصنع به قلت ندعوا به إىل الصالة قال أفال أدلك على خري من ذلك قلت وما 
هد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن هو قال تقول اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله أال اهللا أش

حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال 
  اهللا

قال إهنا لرؤيا حق إن شاء اهللا فقم مع بالل فألقها عليه فليؤذن هبا } صلى اهللا عليه وسلم{فلما أخرب هبا رسول اهللا 
  ى صوتا منكفإنه أند

وهو جير رداءه } صلى اهللا عليه وسلم{فلما أذن هبا بالل مسعها عمر بن اخلطاب وهو يف بيته فخرج إىل رسول اهللا 
فلله } صلى اهللا عليه وسلم{وهو يقول يا نيب اهللا والذي بعثك باحلق لقد رأيت مثل الذي رأى فقال رسول اهللا 

  احلمد
  مر بن اخلطاب بينا هو يريد أنوذكر ابن هشام عن عبيد بن عمري أن ع

وأصحابه إذ رأى يف املنام أن ال جتعلوا } صلى اهللا عليه وسلم{يشتري خشبتني للناقوس عندما ائتمر به النيب 
  الناقوس بل أذنوا بالصالة

 صلى اهللا{ليخربه بالذي رأى فما راعه إال بالل يؤذن وقد جاء النيب } صلى اهللا عليه وسلم{فذهب عمر إىل النيب 
  حني أخربه سبقك بذلك الوحي} صلى اهللا عليه وسلم{الوحي بذلك فقال رسول اهللا } عليه وسلم



داره وأظهر اهللا هبا دينه وسره مبا مجع من } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق فلما اطمأنت برسول اهللا 
دي بن النجار يذكر ما أكرمهم اهللا املهاجرين واألنصار من أهل واليته قال أبو قيس صرمة بن أيب أنس أخو بين ع

  عليهم} صلى اهللا عليه وسلم{تبارك وتعاىل به من اإلسالم وما خصهم به من نزول رسول اهللا 
  ثوى يف قريش بضع عشرة حجة

  يذكر لو يلقي صديقا مواتيا
  ويعرض يف أهل املواسم نفسه
  فلم ير من يؤوي ومل ير داعيا

  فلما أتانا أظهر اهللا دينه
  رورا بطيبة راضيافأصبح مس

  وألفى صديقا واطمأنت به النوى
  وكان له عونا من اهللا هاديا
  يقص لنا ما قال نوح لقومه

  وما قال موسى إذ أجاب املناديا
  فأصبح ال خيشى من الناس واحدا
  قريبا وال خيشى من الناس نائيا
  بذلنا له األموال من جل مالنا
  وأنفسنا عند الوغى والتآسيا

  ال شيء غريه ونعلم أن اهللا
  ونعلم أن اهللا أفضل هاديا

  نعادي الذي عادى من الناس كلهم
  مجيعا وإن كان احلبيب املصافيا
  أقول إذا أدعوك يف كل بيعة

  تباركت قد أكثرت المسك داعيا
  أقول إذا جاوزت أرضا خموفة
  حنانيك ال تظهر علي األعاديا
  فطأ معرضا إن احلتوف كثرية
  وإنك ال تبقى لنفسك باقيا

  فواهللا ما يدري الفىت كيف يتقي
  إذا هو مل جيعل له اهللا واقيا
  وال جتعل النخل املقيمة رهبا

  إذا أصبحت ريا وأصبح ثاويا
  الطويل

وكان أبو قيس هذا رجال قد ترهب يف اجلاهلية ولبس املسوح وفارق األوثان واغتسل من اجلنابة وتطهر من 



عنها ودخل بيتا له فاختذه مسجدا ال يدخل عليه فيه طامث وال جنب احلائض من النساء وهم بالنصرانية مث أمسك 
املدينة فأسلم وحسن إسالمه وهو شيخ كبري } صلى اهللا عليه وسلم{وقال أعبد رب إبراهيم حىت قدم رسول اهللا 

  وكان قواال باحلق معظما هللا يف جاهليته يقول يف ذلك أشعارا حسانا هو الذي يقول
  اديايقول أبو قيس وأصبح غ

  أال ما استطعتم من وصايت فافعلوا
  أوصيكم باهللا والرب والتقى
  وأعراضكم والرب باهللا أول

  وإن قومكم سادوا فال حتسدهنم
  وإن كنتم أهل الرياسة فاعدلوا

  وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم
  فأنفسكم دون العشرية فاجعلوا
  وإن ناب غرم فادح فارفقوهم
  اوما محلوكم يف امللمات فاحلمو

  وإن أنتم أمعرمت فتعففوا
  وإن كان فضل اخلري فيكم فأفضلوا

  الطويل
  وقال أبو قيس أيضا

  سبحوا اهللا شرق كل صباح
  طلعت مشسه وكل هالل
  عامل السر والبيان لدينا
  ليس ما قال ربنا بضالل
  وله الطري تستدير وتأوي

  يف وكور من آمنات اجلبال
  وله الوحش بالفالة تراها

  ل الرماليف حقاف ويف ظال
  وله هودت يهود ودانت

  كل دين إذا ذكرت عضال
  وله مشس النصارى وقاموا
  كل عيد لديهم واحتفال
  وله الراهب احلبيس تراه
  رهن بؤس وكان ناعم بال
  يا بين األرحام ال تقطعوها



  وصلوها قصرية من طوال
  واتقوا اهللا يف ضعاف اليتامي

  رمبا يستحل غري احلالل
  ياواعلموا أن لليتيم ول

  عاملا يهتدي بغري السؤال
  مث مال اليتيم ال تأكلوه
  إن مال اليتيم يرعاه وايل
  يا بين النجوم ال ختزلوها
  إن خزل النجوم ذو عقال
  يا بين األيام ال تأمنوها

  واحذروا مكرها ومر الليايل
  واعلموا أن أمرها لنفاد اخللق

  ما كان من جديد وبايل
  وامجعوا أمركم على الرب والتقوى

  ترك اخلنا وأخذ احلاللو
  اخلفيف

العداوة بغيا وحسدا وضغنا ملا } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق ونصب عند ذلك أحبار يهود لرسول اهللا 
  خص اهللا به العرب من أخذه رسوله منهم

 وانضاف إليهم رجال من األوس واخلزرج ممن كان عسى على جاهليته فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من
الشرك والتكذيب بالبعث إال أن اإلسالم قهرهم بظهوره واجتماع قومهم عليه فظهروا باإلسالم واختذوه جنة من 

  وجحودهم اإلسالم} صلى اهللا عليه وسلم{القتل ونافقوا يف السر فكان هواهم مع يهود لتكذيبهم النيب 
ويتعنتوته ويأتونه باللبس ليلبسوا احلق } صلى اهللا عليه وسلم{وكانت أحبار يهود هم الذين يسألون رسول اهللا 

بالباطل إال ما كان من عبد اهللا بن سالم وخمرييق فكان القرآن ينزل فيما يسألون عنه إال قليال من املسائل يف احلالل 
  واحلرام كان املسلمون يسألون عنها

} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا  وكان من حديث عبد اهللا بن سالم وإسالمه وكان حربا عاملا قال ملا مسعت برسول
  عرفت صفته وامسه وزمانه الذي كنا نتوكف له فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حىت قدم املدينة

فلما نزل بقباء يف بين عمرو بن عوف أقبل رجل حىت أخرب بقدومه وأنا يف رأس خنلة يل أعمل فيها وعميت خالدة 
كربت فقالت يل عميت حني } صلى اهللا عليه وسلم{سول اهللا بنت احلارث حتيت جالسة فلما مسعت اخلرب بقدوم ر

  مسعت تكبرييت خيبك اهللا لو كنت مسعت موسى بن عمران قادما ما زدت
  فقلت هلا أي عمة هو واهللا أخو موسى بن عمران وعلى دينه بعث مبا بعث به

  نعم فقالت فذاك إذافقالت أي ابن أخي أهو النيب الذي كنا خنرب أنه يبعث مع نفس الساعة فقلت هلا 

فأسلمت مث رجعت إىل أهلي فأمرهتم فأسلموا وكتمت إسالمي } صلى اهللا عليه وسلم{قال مث رحت إىل رسول اهللا 
  من يهود



فقلت يا رسول اهللا إن يهود قوم هبت وإين أحب أن تدخلين يف بعض } صلى اهللا عليه وسلم{مث جئت رسول اهللا 
حىت خيربوك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسالمي فإهنم إن علموا به هبتوين  بيوتك وتغيبين عنهم مث تسأهلم عين

  وعابوين
يف بعض بيوته ودخلوا عليه فكلموه وسألوه مث قال هلم أي رجل } صلى اهللا عليه وسلم{قال فأدخلين رسول اهللا 

  احلصني بن سالم فيكم فقالوا سيدنا وابن سيدنا وحربنا وعاملنا
م خرجت عليهم فقلت هلم يا معشر يهود اتقوا اهللا واقبلوا ما جاءكم به فواهللا إنكم لتعلمون أنه فلما فرغوا من قوهل

رسول اهللا جتدونه مكتوبا عندكم يف التوراة بامسه وصفته فإين أشهد أنه رسول اهللا وأومن به وأصدقه وأعرفه قالوا 
  كذبت مث وقعوا يب
  خربك يا نيب اهللا أهنم قوم هبت أهل غدر وكذب وفجورأمل أ} صلى اهللا عليه وسلم{فقلت لرسول اهللا 

  قال فأظهرت إسالمي وإسالم أهل بييت وأسلمت عميت خالدة فحسن إسالمها
قال ابن إسحاق وكان من حديث خمرييق وكان حربا عاملا غنيا كثري األموال من النخل وكان يعرف رسول اهللا 

لب عليه إلف دينه فلم يزل على ذلك حىت إذا كان يوم أحد بصفته وما جيد يف علمه وغ} صلى اهللا عليه وسلم{
  وكان يوم السبت قال يا معشر يهود واهللا إنكم لتعلمون أن نصر حممد عليكم حلق

} صلى اهللا عليه وسلم{قالوا إن اليوم يوم السبت قال ال سبت لكم مث أخذ سالحه فخرج حىت أيت رسول اهللا 
  قومه إن قتلت هذا اليوم فأموايل حملمد يصنع فيها ما أراه اهللا وأصحابه بأحد وعهد إىل من وراءه من

  أمواله فعامة صدقاته باملدينة منها} صلى اهللا عليه وسلم{فلما اقتتل الناس قاتل حىت قتل وقبض رسول اهللا 
  فيما بلغين يقول خمرييق خري يهود} صلى اهللا عليه وسلم{وكان 

ثت عن صفية ابنة حيي أهنا قالت كنت أحب ولد أيب إليه وإىل عمي أيب قال وحدثين عبد اهللا بن أيب بكر قال حد
املدينة غدا عليه أيب وعمي } صلى اهللا عليه وسلم{ياسر مل ألقهما مع ولد هلما إال أخذاين دونه فلما قدم رسول اهللا 

ششت إليهما كما مغلسني فلم يرجعا حىت كان مع غروب الشمس فأتيا كالني كسالنني ساقطني ميشيان اهلويين فه
كنت أصنع فواهللا ما التفت إيل واحد منهما مع ما هبما من الغم ومسعت عمي أبا ياسر وهو يقول أليب أهو هو قال 

  نعم واهللا قال أتعرفه وتثبته قال نعم قال فما يف نفسك منه قال عداوته واهللا ما بقيت
فكانا } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا برسوله  وكان هذان األخوان الشقيان من أشد يهود للعرب حسدا ملا خصهم

جاهدين يف رد الناس عن اإلسالم مبا استطاعا فأنزل اهللا عز وجل فيهما ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من 
بعد إميانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبني هلم احلق فاعفوا واصفحوا حىت يأيت اهللا بأمره إن اهللا على 

  ) ١٠٩البقرة ( قدير  كل شيء
ومر شأس بن قيس وكان شيخا قد عمى عظيم الكفر شديد الضغن على املسلمني شديد احلسد هلم على نفر من 

من األوس واخلزرج يف جملس قد مجعهم يتحدثون فيه فغاظه ما رأى من } صلى اهللا عليه وسلم{أصحاب رسول اهللا 
بعد الذي كان بينهم من العداوة يف اجلاهلية فقال قد اجتمع مأل  ألفتهم ومجاعتهم وصالح ذات بينهم على اإلسالم

  بين قيلة هبذه البالد ال واهللا ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم هبا من قرار
فأمر شابا من يهود كان معه فقال اعمد إليهم فاجلس معهم مث اذكر يوم بعاث وما كان فيه وأنشدهم بعض ما 

وكان يوما اقتتلت فيه األوس واخلزرج وكان الظفر فيه لألوس وكان عليها يومئذ  كانوا تقاولوا فيه من األشعار
  حضري أبو أسيد بن حضري وعلى اخلزرج عمرو بن النعمان البياضي فقتال مجيعا



ففعل الشاب ما أمره به شأس فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حىت تواثب رجالن من احليني على الركب 
قيظي وجبار بن صخر فتقاوال مث قال أحدمها لصاحبه إن شئتم رددناها اآلن جذعة وغضب الفريقان ومها أوس بن 

  مجيعا وقالوا قد فعلنا موعدكم الظاهرة وهي احلرة السالح السالح
فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه املهاجرين حىت } صلى اهللا عليه وسلم{فخرجوا إليها وبلغ ذلك رسول اهللا 

يا معشر املسلمني اهللا اهللا أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم بعد أن هداكم اهللا لإلسالم وأكرمكم به جاءهم فقال 
  وقطع به عنكم أمر اجلاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم

فعرف القوم أهنا نزعة من الشيطان وكيد من عدوهم فبكوا وعانق الرجال من األوس واخلزرج بعضهم بعضا مث 
  سامعني مطيعني وقد أطفأ اهللا عنهم كيد عدو اهللا شأس بن قيس} صلى اهللا عليه وسلم{صرفوا مع رسول اهللا ان

فأنزل اهللا تبارك وتعاىل يف شأن شأس وما صنع يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا واهللا شهيد على ما تعملون قل 
  يا أهل الكتاب مل تصدون عن
  ) ٩٩آل عمران ) ( ا وأنتم شهداء وما اهللا بغافل عما تعملون سبيل اهللا من آمن تبغوهناعوج

وأنزل اهللا يف أوس بن قيظي وجبار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا عما أدخل عليهم 
فرين شأس من أمر اجلاهلية يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إميانكم كا

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله ومن يعتصم باهللا فقد هدي إىل صراط مستقيم يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقانه وال متوتن إال وأنتم مسلمون واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا 

بحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأص
  ) ١٠٣ - ١٠٠آل عمران ( كذلك يبني اهللا لكم آياته لعلكم هتتدون 

فقالوا له يا حممد هذا } صلى اهللا عليه وسلم{قال وحدثت عن سعيد بن جبري أنه قال أيت رهط من يهود رسول اهللا 
حىت انتقع لونه مث ساورهم غضبا لربه } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا  اهللا خلق اخللق فمن خلقه قال فغضب

فجاءه جربيل فسكنه فقال خفض عليك يا حممد وجاءه من اهللا جبواب ما سألوه عنه قل هو اهللا أحد اهللا الصمد مل 
  يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد

  اعة كيف عضدهفلما تالها عليهم قالوا فصف لنا يا حممد كيف خلقه كيف ذر
أشد من غضبه األول وساورهم فأتاه جربيل فقال له مثل ما قال أول } صلى اهللا عليه وسلم{فغضب رسول اهللا 

مرة وجاءه من اهللا تبارك وتعاىل جبواب ما سألوه عنه يقول اهللا جل وعال وما قدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعا 
  ) ٦٧الزمر ( بحانه وتعاىل عما يشركون قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه س

  ودخل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه بيت املدارس على يهود فوجد منهم
ناسا كثريا قد اجتمعوا إىل رجل منهم يقال له فنحاص وكان من علمائهم وأحبارهم ومعه حرب من أحبارهم يقال له 

  أشيع
فواهللا إنك لتعلم أن حممدا رسول اهللا قد جاءكم باحلق من  فقال أبو بكر لفنحاص ويلك يا فنحاص اتق اهللا وأسلم

  عنده جتدونه مكتوبا عندكم يف التوراة واإلجنيل
فقال فنحاص أليب بكر واهللا يا أبا بكر ما بنا إىل اهللا من فقر وإنه إلينا لفقري وما نتضرع إليه إلينا كما يتضرع وإنا 

ا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطيناه عنه ألغنياء وما هو عنا بغين ولو كان عنا غني
  ولو كان عنا غنيا ما أعطانا الربا



فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربا شديدا وقال والذي نفسي بيده لوال العهد الذي بيننا وبينك لضربت 
  رأسك أي عدو اهللا

  ل يا حممد انظر ما صنع يب صاحبكوقا} صلى اهللا عليه وسلم{فذهب فنحاص إىل رسول اهللا 
أليب بكر ما محلك على ما صنعت فقال أبو بكر يا رسول اهللا إن عدو اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

  قال قوال عظيما إنه زعم أن اهللا فقري وأهنم عنه أغنياء فلما قال ذلك غضبت هللا مما قال فضربت وجهه
  لكفجحد ذلك فنحاص وقال ما قلت ذ

فأنزل اهللا عز وجل فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقا أليب بكر لقد مسع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقري وحنن 
  ) ١٨١آل عمران ( أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم األنبياء بغري حق ونقول ذوقوا عذاب احلريق 

توا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ونزل يف أيب بكر وما بلغه يف ذلك من الغضب ولتسمعن من الذين أو
  )آل عمران ( أذى كثريا وإن تصربوا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور 

وكان ممن انضاف إىل يهود من املنافقني من األوس واخلزرج فيما ذكروا واهللا أعلم من األوس جالس بن سويد بن 
لف عن غزوة تبوك لئن كان هذا الرجل صادقا الصامت من بين حبيب بن عمرو بن عوف وهو القائل وكان ممن خت

  لنحن شر من احلمر
وكان يف حجره عمري بن سعد خلف جالس على أمه بعد أبيه فقال له عمري واهللا يا جالس إنك ألحب الناس إيل 

وأحسنه عندي وأعزه علي أن يصيبه شيء يكرهه ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك ألفضحنك ولئن صمت عليها 
  ديين وإلحدامها أيسر علي من األخرى ليهلكن

صلى اهللا عليه {فذكر له ما قال جالس فحلف جالس لرسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{مث مشي إىل رسول اهللا 
  باهللا لقد كذب علي عمري وما قلت ما قال} وسلم

مهوا مبا مل ينالوا وما نقموا إال أن فأنزل اهللا فيه حيلفون باهللا ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم و
أغناهم اهللا ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خريا هلم وإن يتولوا يعذهبم اهللا عذابا أليما يف الدنيا واآلخرة وما هلم يف 

  ) ٧٤التوبة ( األرض من ويل وال نصري 
  فزعموا أنه تاب فحسنت توبته حىت عرف منه اإلسالم واخلري

  سويد قتل اجملذر بن زياد البلويوأخوه احلارث بن 
وذلك أن اجملذر فيما ذكر ابن هشام قتل أباه سويد بن الصامت يف بعض احلروب إذ كانت بني األوس واخلزرج 

  فلما كان يوم أحد طلب احلارث غرة اجملذر ليقتله بأبيه فقتله
  سهم فقتله قبل يوم بعاثوذكر ابن إسحاق أن سويدا إمنا قتله معاذ بن عفراء غيلة يف غري حرب رماه ب

  فيما يذكرون قد أمر عمر بن اخلطاب بقتل} صلى اهللا عليه وسلم{قال وكان رسول اهللا 

احلارث إن هو ظفر به ففاته فكان مبكة مث بعث إىل أخيه جالس يطلب التوبة لريجع إىل قومه فأنزل اهللا تبارك وتعاىل 
( أن الرسول حق وجاءهم البينات واهللا ال يهدي القوم الظاملني  فيه كيف يهدي اهللا قوما كفروا بعد إمياهنم وشهدوا

  إىل آخر القصة)  ٨٦آل عمران 
  ونبتل بن احلارث من بين ضبيعة بن زيد بن مالك وهو القائل إمنا حممد أذن من حدثه شيئا صدقه

ويؤمن للمؤمنني ورمحة  فأنزل اهللا تعاىل ومنهم الذين يؤذون النيب ويقولون هو أذن قل أذن خري لكم يؤمن باهللا



  ) ٦١التوبة ( للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول اهللا هلم عذاب أليم 
فيما ذكر من أحب أن ينظر إىل الشيطان فلينظر إىل نبتل بن احلارث } صلى اهللا عليه وسلم{وفيه قال رسول اهللا 

  وكان جسيما أدمل ثائر شعر الرأس أمحر العينني
فقال إنه جيلس إليك رجل أدمل ثائر شعر الرأس أسفع } صلى اهللا عليه وسلم{ول اهللا وذكر أن جربيل أتى رس

  اخلدين أمحر العينني كأهنما قدران من صفر كبده أغلظ من كبد احلمار ينقل حديثك إىل املنافقني فاحذره
  وكانت تلك صفة نبتل بن احلارث فيما يذكرون
  عامر بن العطاف وابناه زيد وجممع وهم ممن اختذ مسجد الضراروعمرو بن خدام وعبد اهللا بن نبتل وحارثة بن 

وكان جممع غالما حدثا قد مجع من القرآن أكثره وكان يصلي هبم فيه فلما كان زمان عمر بن اخلطاب كلم يف 
  جممع ليصلي بقومه بين عمرو بن عوف يف مسجدهم فقال ال أو ليس بإمام املنافقني يف مسجد الضرار

يا أمري املؤمنني واهللا الذي ال إله إال هو ما علمت بشيء من أمرهم ولكين كنت غالما قارئا للقرآن فقال له جممع 
  وكانوا ال قرآن معهم فقدموين أصلي هبم وما أرى أمرهم إال على أحسن ما ذكروا

  فزعموا أن عمر رضي اهللا عنه تركه فصلى بقومه
  ل وكان رأس املنافقني وإليه جيتمعونومن اخلزرج مث من بين عوف عبد اهللا بن أيب بن سلو

وهو الذي قال يف غزوة بين املصطلق لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل وسيأيت ذكر ذلك مستويف 
  وبيان سببه عند االنتهاء إىل غزوة بين املصطلق إن شاء اهللا تعاىل

د اهللا بن أيب هذا ال خيتلف عليه يف شرفه من قومه املدينة وسيد أهلها عب} صلى اهللا عليه وسلم{وقدم رسول اهللا 
  اثنان مل جتتمع األوس واخلزرج قبله وال بعده على رجل من أحد الفريقني

حىت جاء اإلسالم ومعه يف األوس رجل هو يف قومه من األوس شريف مطاع أبو عامر عبد عمرو بن صيفي بن 
ل يوم أحد وكان قد ترهب ولبس املسوح فكان يقال له النعمان أحد بين ضبيعة بن زيد وهو أبو حنظلة الغسي

  الراهب فشقيا بشرفهما
صلى {أما عبد اهللا بن أيب فكان قومه قد نظموا له اخلرز ليتوجوه وميلكوه عليهم فجاءهم اهللا تبارك وتعاىل برسوله 

صلى اهللا عليه { وهم على ذلك فلما انصرف عنه قومه إىل اإلسالم ضغن ورأى أن رسول اهللا} اهللا عليه وسلم
  قد استلبه ملكا فلما رأى قومه قد أبو إال اإلسالم دخل فيه كارها مصرا على نفاق وضغن} وسلم

إىل } صلى اهللا عليه وسلم{قال ركب رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{وحدث أسامة بن زيد حب رسول اهللا 
قطيفة فركبه فخطمه حببل من ليف وأردفين خلفه سعد بن عبادة يعوده من شكو أصابه على محار عليه أحلاف فوقه 
تذمم أن جياوزه حىت ينزل } صلى اهللا عليه وسلم{فمر بعبد اهللا بن أيب وحوله رجال من قومه فلما رآه رسول اهللا 

فنزل فسلم مث جلس فتال القرآن ودعا إىل اهللا وذكر به وحذر وبشر وأنذر وعبد اهللا زام ال يتكلم حىت إذا فرغ 
قال يا هذا إنه ال أحسن من حديثك هذا إن كان حقا فاجلس يف بيتك فمن } صلى اهللا عليه وسلم{ رسول اهللا

  جاءك فحدثه إياه ومن مل يأتك فال تغشه به وال تأته يف جملسه مبا يكره
فهو واهللا فقال عبد اهللا بن رواحة يف رجال كانوا عنده من املسلمني بل فاغشنا به وائتنا يف جمالسنا ودورنا وبيوتنا 

  ما حنب ومما أكرمنا اهللا به وهدانا له
  فقال عبد اهللا حني رأى من خالف قومه ما رأى

  مىت ما يكن موالك خصمك مل تزل



  تذل ويصرعك الذين تصارع
  وهل ينهض البازي بغري جناحه
  وإن جد يوما ريشه فهو واقع

  الطويل

عبادة ويف وجهه ما قال عدو اهللا ابن أيب فقال  فدخل على سعد بن} صلى اهللا عليه وسلم{قال وقام رسول اهللا 
واهللا يا رسول اهللا إين ألرى يف وجهك شيئا لكأنك مسعت شيئا تكرهه قال أجل مث أخربه مبا قال ابن أيب فقال سعد 

  يا رسول اهللا ارفق به فواهللا لقد جاءنا اهللا بك وإنا لننظم له اخلرز لنتوجه فإنه لريى أن قد سلبته ملكا
} صلى اهللا عليه وسلم{بو عامر فأىب إال الكفر والفراق لقومه حني اجتمعوا على اإلسالم وأتى رسول اهللا وأما أ

حني قدم املدينة فقال ما هذا الدين الذي جئت به قال جئت باحلنيفية دين إبراهيم قال فأنا عليها فقال له رسول اهللا 
  إنك لست عليها} صلى اهللا عليه وسلم{

ا حممد يف احلنيفية ما ليس منها قال ما فعلت ولكين جئت هبا بيضاء نقية قال الكاذب أماته اهللا قال إنك أدخلت ي
أجل فمن } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{طريدا غريبا وحيدا يعرض برسول اهللا 

  كذب يفعل اهللا ذلك به
فقال } صلى اهللا عليه وسلم{ مفارقا لإلسالم ولرسول اهللا فكان هو ذلك عدو اهللا خرج إىل مكة ببضعة عشر رجال

  ال تقولوا الراهب ولكن قولوا الفاسق} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
مكة خرج إىل الطائف فلما أسلم أهل الطائف حلق بالشام فمات هبا } صلى اهللا عليه وسلم{فلما افتتح رسول اهللا 
  طريدا غريبا وحيدا
كان ممن تعوذ باإلسالم ودخل فيه مع املسلمني وأظهره وهو منافق من أحبار يهود من بين قينقاع قال ابن إسحاق و

سعد بن حنيف ونعمان بن أوىف وعثمان بن أوىف وزيد بن اللصيت وهو الذي قال حني ضلت ناقة رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {قال رسول اهللا يزعم حممد أنه يأتيه خرب السماء وهو ال يدري أين ناقته ف} صلى اهللا عليه وسلم{

ودل على ناقته وجاءه اخلرب مبا قال عدو اهللا يف رحله إن قائال قال يزعم حممد أنه يأتيه خرب السماء وهو ال } وسلم
يدري أين ناقته وإين واهللا ما أعلم إال ما علمين اهللا وقد دلين اهللا عليها فهي يف هذا الشعب قد حبستها شجرة 

  بزمامها
  وكما وصف} صلى اهللا عليه وسلم{ال من املسلمني فوجدوها حيث قال رسول اهللا فذهب رج

وكان هؤالء املنافقون املسمون وغريهم ممن مل يسم حيضرون املسجد فيستمعون أحاديث املسلمني ويسخرون منهم 
  ويستهزئون بدينهم 
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يتحدثون بينهم خافضي أصواهتم قد } صلى اهللا عليه وسلم{فاجتمع يوما يف املسجد منهم ناس فرآهم رسول اهللا 
  فأخرجوا من املسجد إخراجا عنيفا}  عليه وسلمصلى اهللا{لصق بعضهم ببعض فأمر هبم رسول اهللا 

فقام أبو أيوب خالد بن زيد إىل عمرو بن قيس أحد بين غنم بن مالك بن النجار وكان صاحب آهلتهم يف اجلاهلية 
  فأخذ برجله فسحبه حىت أخرجه من املسجد وهو يقول أخترجين يا أبا أيوب من مربد بين ثعلبة

رافع بن وديعة أحد بين النجار فلببه بردائه مث نتره نترا شديدا مث لطم وجهه وأخرجه من مث أقبل أبو أيوب أيضا إىل 
  } صلى اهللا عليه وسلم{املسجد وهو يقول أف لك منافقا خبيثا أدراجك يا منافق من مسجد رسول اهللا 

ا حىت أخرجه من املسجد وقام عمارة بن حزم إىل زيد بن عمرو وكان طويل اللحية فأخذ بلحيته فقاده هبا قودا عنيف
  مث مجع عمارة يديه فلدمه هبما يف صدره لدمة خر منها قال يقول خدشتين يا عمارة قال أبعدك اهللا يا

  } صلى اهللا عليه وسلم{منافق فما أعد اهللا لك من العذاب أشد من ذلك فال تقربن مسجد رسول اهللا 
بن عمرو فجعل يدفع يف قفاه حىت أخرجه من املسجد وقام أبو حممد رجل من بين النجار وكان بدريا إىل قيس 
  وكان قيس غالما شابا ال يعلم يف املنافقني شاب غريه

وقام رجل من بلحارث يقال له عبد اهللا بن احلارث إىل رجل يقال له احلارث بن عمرو وكان ذا مجة فأخذ جبمته 
  يسحبه سحبا عنيفا على ما مر به من األرض حىت أخرجه من املسجد

ال يقول املنافق لقد أغلظت يا ابن احلارث فقال له إنك أهل لذلك يا عدو اهللا ملا أنزل اهللا فيك فال تقرب مسجد ق
  فإنك جنس} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

وقام رجل من بين عمرو بن عوف إىل أخيه ذوي بن احلارث فأخرجه من املسجد إخراجا عنيفا وأفف منه وقال 
  وأمره غلب عليك الشيطان

  بإخراجهم} صلى اهللا عليه وسلم{فهؤالء من حضر املسجد يومئذ من املنافقني فأمر رسول اهللا 
  ففي هؤالء من أحبار يهود واملنافقني من األوس واخلزرج نزل صدر سورة البقرة إىل املائة منها فيما بلغين واهللا أعلم

ارى جنران ستون راكبا فدخلوا عليه املسجد حني املدينة وفد نص} صلى اهللا عليه وسلم{وقدم على رسول اهللا 
صلى العصر عليهم ثياب احلربات جبب وأردية يف مجال رجال بين احلارث بن كعب يقول بعض من رآهم يومئذ 

  ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم} صلى اهللا عليه وسلم{من أصحاب رسول اهللا 
دعوهم فصلوا إىل املشرق وكان } صلى اهللا عليه وسلم{وحانت صالهتم فقاموا يصلون يف املسجد فقال رسول اهللا 

فيهم أربعة عشر رجال من أشرافهم يف األربعة عشر منهم ثالثة نفر إليهم يؤول أمرهم العاقب أمري القوم وذو رأيهم 
  وصاحب مشورهتم الذي ال يصدرون إال عن رأيه وامسه عبد املسيح والسيد مثاهلم

يهم وأبو حارثة بن علقمة أحد بين بكر ابن وائل أسقفهم وحربهم وإمامهم وصاحب رحلهم وجمتمعهم وامسه األ



وصاحب مدارسهم وكان أبو حارثة هذا قد شرف فيهم ودرس كتبهم حىت حسن علمه يف دينهم فكان ملوكهم قد 
  نهمشرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات ملا يبلغهم عنه من علمه واجتهاده يف دي

من جنران جلس أبو حارثة على بغلة له موجها وإىل جنبه أخ له } صلى اهللا عليه وسلم{فلما وجهوا إىل رسول اهللا 
صلى {يقال له كرز بن علقمة ويقال كوز بن علقمة فعثرت بغلة أيب حارثة فقال كوز تعس األبعد يريد رسول اهللا 

ل ومل يا أخي قال واهللا إنه للنيب الذي كنا ننتظره فقال له كوز فقال له أبو حارثة بل أنت تعست قا} اهللا عليه وسلم
فما مينعك منه وأنت تعلم هذا قال ما صنع بنا هؤالء القوم شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إال خالفه فلو فعلت 

  نزعوا منا كل ما ترى
  هذا احلديثفأضمر عليها منه أخوه كوز بن علقمة حىت أسلم بعد ذلك فهو كان حيدث عنه 

هو العاقب والسيد وهم من النصرانية على دين } صلى اهللا عليه وسلم{وكان أبو حارثة هذا ممن كلم رسول اهللا 
امللك مع اختالف من أمرهم يف عيسى عليه السالم يقولون هو اهللا تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علوا كبريا ويقولون 

إن يقولون إال كذبا ما اختذ اهللا من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب  هو ولد اهللا كربت كلمة خترج من أفواههم
كل إله مبا خلق ولعال بعضهم على بعض سبحان اهللا عما يصفون عامل الغيب والشهادة فتعاىل عما يشركون 

  ويقولون هو ثالث ثالثة وما من إله إال إله واحد
  بطال دعاويهم واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيلففي كل هذا من قوهلم قد نزل القرآن مدحضا حججهم وم

  قال اهللا العظيم لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي وقال
املسيح يا بين إسرائيل اعبدوا اهللا ريب وربكم إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من 

فر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة ومن من إله إال إله واحد وإن مل ينتهوا عما يقولون لقد ك)  ٤٥املائدة ) ( أنصار 
ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفال يتوبون إىل اهللا ويستغفرونه واهللا غفور رحيم ما املسيح ابن مرمي إال 

( هلم اآليات مث انظر أىن يؤفكون  رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكالن الطعام انظر كيف نبني
  ) ٧٥ - ٧٢املائدة 

وقال عز من قائل وقالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى املسيح ابن اهللا ذلك قوهلم بأفواههم يضاهئون قول 
وما  الذين كفروا من قبل قاتلهم اهللا أىن يؤفكون اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا واملسيح ابن مرمي

  ) ٣١ - ٣٠التوبة ( أمروا إال ليعبدوا إهلا واحدا ال إله إال هو سبحانه عما يشركون 
أمرهم باإلسالم فقال له حربان ممن كلمه منهم قد أسلمنا فقال هلما } صلى اهللا عليه وسلم{وملا كلموا رسول اهللا 

  إنكما مل تسلما فأسلما فقاال بلى قد أسلمنا قبلك
  من اإلسالم دعاؤكما هللا ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما اخلنزير فقال كذبتما مينعكما
  قاال فمن أبوه يا حممد

  فلم جيبهما} صلى اهللا عليه وسلم{فصمت رسول اهللا 

  فأنزل اهللا يف ذلك من قوهلم واختالف أمرهم كله صدر سورة آل عمران إىل بضع ومثانني آية منها
قالوا وتوحيده إياها باخللق واألمر ردا عليهم ما ابتدعوا من الكفر وجعلوا فافتتح السورة بتنزيه نفسه سبحانه مما 

معه من األنداد ليعرفهم بذلك ضاللتهم فقال جل قوله وتعاىل جده آمل اهللا ال إله إال هو احلي القيوم نزل عليك 
  الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه وأنزل التوراة واإلجنيل من قبل هدى



رقان إن الذين كفروا بآيات اهللا هلم عذاب شديد واهللا عزيز ذو انتقام إن اهللا ال خيفى عليه شيء يف للناس وأنزل الف
 - ١آل عمران ) ( األرض وال يف السماء هو الذي يصوركم يف األرحام كيف يشاء ال إله إال هو العزيز احلكيم 

٦ (  
حتجاج عليهم وإرشاد عباده املؤمنني إىل سبيل مث استمر سبحانه فيما شاء من التبيان هلم واإلعذار إليهم واال

الضراعة إليه بأن ال يزيغ قلوهبم بعد إذ هداهم وأن يهب هلم من لدنه رمحة وما وصل بذلك من قوله احلق وذكره 
  احلكيم

مث استقبل هلم أمر عيسى وكيف كان بدء ما أراد به فقال إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على 
  لعاملني ذرية بعضها من بعض واهللا مسيع عليما

مث ذكر امرأة عمران ونذرها هللا ما يف بطنها حمررا أي تعبده له سبحانه ال ينتفع به لشيء من الدنيا مث ما كان من 
  وضعها مرمي وتعويذها إياها وذريتها باهللا من الشيطان الرجيم

بتها نباتا حسنا وكفلها زكريا أي ضمها وقام عليها بعد أبيها يقول اهللا تبارك وتعاىل فتقبلها رهبا بقبول حسن وأن
  وأمها

مث قص خربها وخرب زكريا وما دعا به وما أعطاه إذ وهب له حيىي مث ذكر مرمي وقول املالئكة هلا يا مرمي إن اهللا 
ول اهللا جل اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العاملني يا مرمي اقتنيت لربك واسجدي واركعي مع الراكعني يق

وعز ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي أي يستهمون عليها أيهم 
  خيرج سهمه يكفلها وما كنت لديهم إذ خيتصمون أي ما كنت معهم إذ خيتصمون فيها

  يأتيهم به مما أخفوا منهخيربه خبفي ما كتموا منه من العلم حتقيقا لنبوته وإقامة للحجة عليهم مبا 
  مث قال تعاىل إذ قالت املالئكة يا مرمي إن اهللا يبشرك بكلمة منه امسه

  )املسيح عيسى ابن مرمي وجيها يف الدنيا واآلخرة ومن املقربني ويكلم الناس يف املهد وكهال ومن الصاحلني 
 عمره كتقلب بين آدم يف أعمارهم صغارا أي هكذا كان أمره ال ما يقولون فيه وإن هذه حاالته اليت يتقلب هبا يف

وكبارا إال أن اهللا خصه بالكالم يف مهده آية لنبوته وتعريفا للعباد مواقع قدرته قالت رب أىن يكون يل ولد ومل 
  ميسسين بشر قال كذلك اهللا خيلق ما يشاء

  يف يشاء بذكر وبغري ذكرأي يصنع ما أراد وخيلق ما يشاء من بشر أو غري بشر ويصور يف األرحام ما يشاء وك
  إذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون

مث أخربها مبا يريد به من كرامته وتعليمه الكتاب واحلكمة والتوراة املنزلة على موسى قبله واإلجنيل املنزل عليه 
ا أراد من نبوته وجعله رسوال إىل بين إسرائيل مؤيدا من اآليات مبا هو صادر عن إذنه موقوف على مشيئته حتقيقا مل

كإبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى بإذن اهللا وغري ذلك مما أيده اهللا به من العجائب املصدقة له وأمره إياهم 
بتقوى اهللا وطاعته وقوله هلم إن اهللا ريب وربكم تربيا من الذي يقولون فيه واحتجاجا لربه عليهم فاعبدوه هذا 

تكم عليه وجئتكم به فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إىل اهللا صراط مستقيم أي هذا اهلدي قد محل
  قال احلواريون حنن أنصار اهللا إىل آخر قوهلم

  مث ذكر رفعه إياه إليه حني اجتمعوا لقتله فقال ومكروا ومكر اهللا واهللا خري املاكرين
قال إذ قال اهللا يا عيسى إين متوفيك مث أخربهم ورد عليهم فيما أقروا لليهود بصلبه كيف رفعه وطهره منهم ف



ورافعك إيل ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة مث القصة حىت انتهى 
  إىل

قوله ذلك نتلوه عليك من اآليات والذكر احلكيم إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له كن 
  ربك فال تكن من املمترينفيكون احلق من 

أي قد جاءك احلق من ربك فال ترتابن به وال متترين فيه وإن قالوا كيف خلق عيسى من غري ذكر فقد خلقت آدم 
من تراب بتلك القدرة من غري أنثى وال ذكر فكان كما كان عيسى حلما ودما وشعرا وبشرا فليس خلق عيسى من 

  غري ذكر بأعجب من هذا
بعد ما جاءك من العلم أي من بعد ما قصصت عليك من خربه وكيفية أمره فقل تعالوا ندع  فمن حاجك فيه من

  أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم مث نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبني
  نبتهل ندعو باللعنة ونبتهل أيضا جنتهد بالدعاء

عيسى وما من إله إال اهللا وإن اهللا هلو العزيز احلكيم فإن تولوا  إن هذا هلو القصص احلق أي ما أخربتك به من أمر
فإن اهللا عليم باملفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئا وال 

  يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون
  هللا إىل النصف وقطع عنهم احلجةفدعاهم ا

اخلرب من اهللا عز وجل يف شأن عيسى وفصل القضاء بينه وبينهم مبا أمر } صلى اهللا عليه وسلم{فلما أتى رسول اهللا 
به من مالعنتهم إن ردوا ذلك عليه دعاهم إىل ذلك فقالوا يا أبا القاسم دعنا ننظر يف أمرنا مث نأتيك مبا نريد أن 

  نا إليهنفعل فيما دعوت
فانصرفوا عنه مث خلوا بالعاقب وكان ذا رأيهم فقالوا يا عبد املسيح ما ترى فقال واهللا يا معشر النصارى لقد علمتم 
أن حممدا لنيب مرسل ولقد جاءكم من خرب صاحبكم باحلق ولقد علمتم ما العن قوم نبيا قط فبقي كبريهم وال نبت 

كنتم قد أبيتم إال ألف دينكم واإلقامة على ما أنتم عليه من القول يف  صغريهم وإنه لالستئصال منكم إن فعلتم فإن
  صاحبكم فوادعوا الرجل مث انصرفوا إىل بالدكم

فقالوا يا أبا القاسم قد رأينا أن ال نالعنك وأن نتركك على دينك ونرجع } صلى اهللا عليه وسلم{فأتوا رسول اهللا 
رضاه لنا حيكم بيننا يف أشياء اختلفنا فيها من أموالنا فإنكم عندنا إىل ديننا ولكن ابعث معنا رجال من أصحابك ت

  رضى
  ائتوين العشية أبعث معكم القوي األمني} صلى اهللا عليه وسلم{فقال هلم رسول اهللا 

فكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول ما أحببت اإلمارة قط حيب إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها فرحت 
الظهر سلم مث نظر عن ميينه ويساره فجعلت } صلى اهللا عليه وسلم{جرا فلما صلى بنا رسول اهللا إىل الظهر مه

أتطاول له لرياين فلم يزل يلتمس ببصره حىت رأى أبا عبيدة بن اجلراح فدعاه فقال اخرج معهم فاقض بينهم باحلق 
  فيما اختلفوا فيه

  قال عمر فذهب هبا أبو عبيدة
املدينة قدمها وهي أوبأ أرض اهللا من احلمى فأصاب أصحابه منها بالء } ى اهللا عليه وسلمصل{وملا قدم رسول اهللا 

فخرج عليهم } صلى اهللا عليه وسلم{وسقم حىت جهدوا فما كانوا يصلون إال وهم قعود وصرف اهللا ذلك عن نبيه 



الة القائم فتجشم صلوات اهللا عليه وهم يصلون كذلك فقال هلم اعلموا أن صالة القاعد على النصف من ص
  املسلمون القيام على ما هبم من الضعف والسقم التماس الفضل

وكان أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه ممن أصابته احلمى وكذلك مولياه عامر بن فهرية وبالل قالت عائشة فدخلت 
دنوت من أيب بكر أعودهم قبل أن يضرب علينا احلجاب وهم يف بيت واحد وهبم ماال يعلمه إال اهللا من الوعك ف

  فقلت له كيف جتدك يا أبت فقال
  كل امرئ مصبح يف أهله

  واملوت أدىن من شراك نعله
  الرجز

  فقلت واهللا ما يدري أيب ما يقول مث دنوت إىل عامر فقلت كيف جتدك يا عامر فقال
  لقد وجدت املوت دون ذوقه

  إن اجلبان حتفه من فوقه
  كل امرئ جماهد بطوقه

  بروقهكالثور حيمي جلده 
  الرجز

  قالت وكان بالل إذا تركته احلمى اضطجع بفناء البيت مث رفع عقريته وقال
  أال ليت شعري هل أبينت ليلة
  بواد وحويل إذخر وجليل
  وهل أردن يوما مياه جمنة

  وهل يبدون يل شامة وطفيل
  الطويل

} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا ما مسعت منهم فقال رسول } صلى اهللا عليه وسلم{قالت عائشة فذكرت لرسول اهللا 
  اللهم حبب لنا املدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد وبارك لنا يف مدها وصاعها وانقل وباءها إىل مهيعة وهي اجلحفة 

  آمنة األسعد كتاب اإلكتفاء
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ أيب الربيع سليمان بن موسى الكالعي األندلسي 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  يف حرب املشركني وذكر مغازيه اليت أعز اهللا هبا اإلميان واملؤمنني} صلى اهللا عليه وسلم{شروع رسول اهللا 

وتعاىل به من جهاد هتيأ حلربه وقام فيما أمره اهللا تبارك اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق مث إن رسول اهللا 
  عدوه وقتال من أمره اهللا بقتاله ممن يليه من مشركي العرب

  وخرج غازيا يف صفر على رأس اثين عشر شهرا من مقدمه املدينة
حىت بلغ ودان وهي غزوة األبواء يريد قريشا وبين ضمرة من بكر بن عبد مناة بن كنانة فوادعته فيها بنو ضمرة 

  م خمشي بن عمرو الضمري وكان سيدهم يف زمانه ذلكوكان الذي وادعه منهم عليه
  إىل املدينة ومل يلق كيدا فأقام هبا} صلى اهللا عليه وسلم{مث رجع رسول اهللا 



وبعث يف مقامه ذلك عبيدة بن احلارث بن املطلب بن عبد مناف بن قصي يف ستني أو مثانني راكبا من املهاجرين 
  ليس فيهم من األنصار أحد

ماء باحلجاز بأسفل ثنية املرة فلقي هبا مجعا عظيما من قريش فلم يكن بينهم قتال إال أن سعد بن أيب فسار حىت بلغ 
  وقاص قد رمي يومئذ بسهم فكان أول سهم رمي به يف سبيل اهللا

  وقال سعد يف رميته تلك فيما يذكرون
  أال هل أتى رسول اهللا أين

  محيت صحابيت بصدور نبلي
  أذود هبا أوائلهم ذيادا

  كل حزونة وبكل سهلب
  فما يعتد رام يف عدو

  بسهم يا رسول اهللا قبلي
  الوافر

  يف أبيات ذكرها ابن إسحاق وذكر ابن هشام أن أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لسعد
  مث انصرف القوم عن القوم وللمسلمني حامية

نا مسلمني ولكنهما خرجا ليتوصال وفر من املشركني إىل املسلمني املقداد بن عمرو البهراين وعتبة بن غزوان وكا
  بالكفار

  ويقال إن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه قال يف غزوة عبيدة هذه
  أمن طيف سلمى بالبطاح الدمائث

  أرقت وأمر يف العشرية حادث
  ترى من لؤي فرقة ال يصدها

  عن الكفر تذكري وال بعث باعث
  رسول أتاهم صادق فتكذبوا

  عليه وقالوا لست فينا مباكث
  إذا ما دعوناهم إىل احلق أدبروا
  وهروا هرير احملجرات اللواهث

  فكم قد متتنا فيهم بقرابة
  )وترك التقى شيء هلم غري كارث 

  فإن يرجعوا عن كفرهم وعقوقهم فما طيبات احلل مثل اخلبائث
  وإن يركبوا طغياهنم وضالهلم فليس عذاب اهللا عنهم بالبث

  منها يف الفروع األثائثوحنن أناس من ذؤابة غالب لنا العز 
  فأويل برب الراقصات عشية حراجيج جتري يف السريح الرثائث
  كأدم ظباء حول مكة عكف بردن حياض البئر ذات النبائث
  لئن مل يفيقوا عاجال من ضالهلم ولست إذا آليت قوال حبانث



  لتبتدرهنم غارة ذات مصدق حترم أطهار النساء الطوامث
  الطويل

  يف اإلسالم} صلى اهللا عليه وسلم{أول راية عقدها رسول اهللا وكانت راية عبيدة 
وبعض العلماء يزعم أنه بعثه حني أقبل من غزوة األبواء قبل أن يصل إىل املدينة وأنه بعث يف مقامه باملدينة محزة بن 

ساحل يف ثالمثائة عبد املطلب إىل سيف البحر من ناحية العيص يف ثالثني راكبا من املهاجرين فلقي أبا جهل بذلك ال
  راكب من أهل مكة فحجز بينهم جمدي بن عمرو اجلهين وكان موادعا للفريقني

  فانصرف بعض القوم عن بعض ومل يك بينهم قتال
ألحد من املسلمني وذلك } صلى اهللا عليه وسلم{وبعض الناس يقول كانت راية محزة أول راية عقدها رسول اهللا 

  به ذلك على الناسأن بعثه وبعث عبيدة كانا معا فش
  } صلى اهللا عليه وسلم{وقد زعموا أن محزة قال يف ذلك شعرا يذكر فيه أن رايته أول راية عقدها رسول اهللا 

  فإن كان محزة قال ذلك فقد صدق إن شاء اهللا مل يكن يقول إال حقا فاهللا أعلم أي ذلك كان
  عقد لهفأما ما مسعنا من أهل العلم عندنا فعبيدة بن احلارث أول من 

  والشعر املنسوب حلمزة رضي اهللا عنه
  أال يا لقومي للتحكم واجلهل

  وللنقص من رأي الرجال وللعقل
  وللراكبينا باملظامل مل نطأ

  هلم حرمات من سوام وال أهل
  كأنا تبلناهم وال تبل عندنا

  هلم غري أمر بالعفاف وبالعدل
  وأمر بإسالم فال يقبلونه

  وينزل منهم مثل منزلة اهلزل
  ما برحوا حىت انتدبت بغارةف

  هلم حيث حلوا أبتغي راحة الفضل
  بأمر رسول اهللا أول خافق

  عليه لواء مل يكن الح من قبل
  لواء لديه النصر من ذي كرامة

  إله عزيز فعله أفضل الفعل
  عشية ساروا حاشدين وكلنا
  مراجله من غيظ أصحابه تغلي

  فلما تراءينا أناخوا فعقلوا
  رض النبلمطايا وعقلنا مدى غ

  فعلنا هلم حبل اإلله نصرينا
  وليس لكم إال الضاللة من حبل



  فثار أبو جهل هنالك باغيا
  فخاب ورد اهللا كيد أيب جهل
  وما حنن إال يف ثالثني راكبا
  وهم مئتان بعد واحدة فضل
  فيال لؤي ال تطيعوا غواتكم

  وفيئوا إىل اإلسالم واملنهج السهل
  فإين أخاف أن يصب عليكم

  دعوا بالندامة والثكلعذاب فت
  الطويل

يف ربيع األول يريد قريشا حىت بلغ بواط من ناحية رضوى مث رجع إىل } صلى اهللا عليه وسلم{مث غزا رسول اهللا 
  املدينة ومل يلق كيدا

مث غزاهم فسلك على نقب بين دينار مث على فيفاء احلبار فنزل حتت شجرة ببطحاء ابن أزهر يقال هلا ذات الساق 
  } صلى اهللا عليه وسلم{عندها فثم مسجده فصلى 

وصنع له عندها طعام فأكل منه وأكل الناس معه فموضع أثايف الربمة معلوم هنالك واستقى له من ماء يقال له 
  املشرب املشترب

مث ارحتل حىت هبط بليل مث سلك فرش ملل حىت لقى الطريق بصحريات اليمام مث اعتدل به الطريق حىت نزل 
  بطن ينبع فأقام هبا مجادي األوىل وليايل من مجادي اآلخرة العشرية من

  ووادع فيها بين مدجل وحلفاءهم من بين ضمرة مث رجع إىل املدينة ومل يلق كيدا
وبعث سرية فيما بني ذلك من غزوة سعد بن أيب وقاص يف مثانية رهط من املهاجرين فبلغ اخلرار من أرض احلجاز مث 

  رجع ومل يلق كيدا
باملدينة حني قدم من غزوة العشرية إال ليايل قالئل ال تبلغ العشر حىت } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا  ومل يقم

  أغار كرز بن جابر الفهري على سرح املدينة
  يف طلبه حىت بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر وفاته كرز فلم يدركه} صلى اهللا عليه وسلم{فخرج 

  وهي غزوة بدر األوىل
  رجع إىل املدينة مث

وبعث عبد اهللا بن جحش بن رئاب األسدي يف رجب مقفلة من تلك الغزاة وبعث معه مثانية رهط من املهاجرين 
وهم أبو حذيفة بن عتبة وسعد بن أيب وقاص وعكاشة بن حمصن وعتبة بن غزوان وعامر بن ربيعة وواقد بن عبد اهللا 

  التميمي وخالد بن البكري وسهيل بن بيضاء
  تب له كتابا وأمره أن ال ينظر فيه حىت يسري يومني مث ينظر فيه فيمضي ملا أمره به وال يستكره من أصحابه أحداوك

فلما سار عبد اهللا يومني فتح الكتاب فإذا فيه إذا نظرت يف كتايب هذا فامض حىت تنزل خنلة بني مكة والطائف 
  فترصد هبا قريشا وتعلم لنا من أخبارهم

  مسعا وطاعةفقال عبد اهللا 
أن أمضي إىل خنلة أرصد فيها قريشا حىت آتيه منهم } صلى اهللا عليه وسلم{مث قال ألصحابه قد أمرين رسول اهللا 



خبرب وقد هناين أن أستكره أحدا منكم فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فلريجع 
  } وسلمصلى اهللا عليه {فأما أنا فماض ألمر رسول اهللا 

فمضى ومضى معه أصحابه مل يتخلف عنه منهم أحد وسلك على احلجاز حىت إذا كان مبعدن فوق الفرع يقال له 
  حبران أضل سعد بن أيب وقاص وعتبة بن غزوان بعريا هلما كانا يتعقبانه فتخلفا يف طلبه
أدما وجتارة من جتارة قريش فيها ومضى عبد اهللا يف بقية أصحابه حىت نزل بنخلة فمرت به عري لقريش حتمل زبيبا و

  عمرو بن احلضرمي وعثمان بن عبد اهللا بن املغرية املخزومي وأخوه نوفل واحلكم بن كيسان فلما
رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم فأشرف هلم عكاشة بن حمصن وكان قد حلق رأسه فلما رأوه أمنوا وقالوا 

  فيهم وذلك يف آخر يوم من رجب عمار ال بأس عليكم منهم وتشاور القوم
  فقالوا واهللا لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن احلرم فليمنعن منكم به ولئن قتلتموهم لتقتلنهم يف الشهر احلرام

  فتردد القوم وهابوا مث شجعوا أنفسهم وأمجعوا قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم
فقتله واستأسر عثمان بن عبد اهللا واحلكم وأفلت القوم نوفل فرمى واقد بن عبد اهللا عمرو بن احلضرمي بسهم 

  فأعجزهم

  املدينة} صلى اهللا عليه وسلم{وأقبل عبد اهللا بن جحش وأصحابه بالعري واألسريين حىت قدموا على رسول اهللا 
وذلك مخس تلك الغنائم وقسم سائرها بني أصحابه } صلى اهللا عليه وسلم{وعزل عبد اهللا بن جحش لرسول اهللا 

قبل أن يفرض اهللا اخلمس من املغامن فلما أحل اهللا الفيء بعد ذلك وأمر بقسمه وفرض اخلمس فيه وقع على ما كان 
  عبد اهللا صنع يف تلك العري

  قال ما أمرتكم بقتال يف الشهر احلارم} صلى اهللا عليه وسلم{فلما قدموا على رسول اهللا 
  شيئا فوقف العري واألسريين وأىب أن يأخذ من ذلك

سقط يف أيدي القوم وظنوا أهنم قد هلكوا وعنفهم إخواهنم من } صلى اهللا عليه وسلم{فلما قال ذلك رسول اهللا 
املسلمني فيما صنعوا وقالت قريش قد استحل حممد وأصحابه الشهر احلرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه األموال 

  وأسروا فيه الرجال
  ن كان مبكة إمنا أصابوا ما أصابوا يف شعبانفقال من يرد عليهم من املسلمني مم

عمرو بن احلضرمي قتله واقد بن عبد اهللا عمرو } صلى اهللا عليه وسلم{وقالت يهود تفاءل بذلك على رسول اهللا 
  عمرت احلرب واحلضرمي حضرت احلرب

  وواقد بن عبد اهللا وقدت احلرب
  فجعل اهللا تبارك وتعاىل ذلك عليهم ال هلم

اس يف ذلك أنزل اهللا على رسوله يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري وصد عن فلما أكثر الن
  ٢١٧سبيل اهللا وكفر به واملسجد احلرام وإخراج أهله منه أكرب عند اهللا البقرة 

منه أي إن كنتم قتلتم يف الشهر احلرام فقد صدوكم عن سبيل اهللا مع الكفر به وعن املسجد احلرام وإخراجكم 
وأنتم أهله أكرب عند اهللا من قتل من قتلتم منهم والفتنة أكرب من القتل أي قد كانوا يفتنون املسلم يف دينه حىت 

  يردوه إىل الكفر بعد إميانه فذلك أكرب عند اهللا من القتل
ى اهللا عليه صل{فلما نزل القران هبذا من األمر وفرج اهللا عن املسلمني ما كانوا فيه من الشفق قبض رسول اهللا 

ال حىت يقدم صاحبانا } صلى اهللا عليه وسلم{العري واألسريين وبعثت قريش يف فدائهما فقال رسول اهللا } وسلم



  يعين سعد بن أيب وقاص وعتبة بن غزوان فإنا خنشاكم عليهما فان تقتلومها نقتل صاحبيكم
  فقدم سعد وعتبة فأفدى األسريين عند ذلك منهم

حىت استشهد يوم بئر معونة واما } صلى اهللا عليه وسلم{ن إسالمه وأقام عند رسول اهللا فأما احلكم فاسلم فحس
  عثمان فلحق مبكة فمات هبا كافرا

فلما جتلى عن عبد اهللا بن جحش واصحابه ما كانوا فيه حىت نزل القران طمعوا يف األجر فقالوا يا رسول اهللا أنطمع 
ن فأنزل اهللا تبارك وتعاىل فيهم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أن تكون لنا غزوة نعطى فيها اجر اجملاهدي

  ٢١٨يف سبيل اهللا أولئك يرجون رمحة اهللا واهللا غفور رحيم البقرة 
  فوضعهم اهللا من ذلك على أعظم الرجاء

لت قريش قد وقال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يف تلك الغزوة أبياتا ويقال بل عبد اهللا بن جحش قاهلا حني قا
  أحل حممد وأصحابه الشهر احلرام فسفكوا فيه الدم وأخذوا املال وأسروا الرجال

  تعدون قتال يف احلرام عظيمة
  وأعظم منه لو يرى الرشد راشد

  صدودكم عما يقول حممد
  وكفر به واهللا راء وشاهد

  وإخراجكم من مسجد اهللا أهله
  لئال يرى يف البيت هللا ساجد

  بقتلهفإنا وإن عريمتونا 
  وأرجف باإلسالم باغ وحاسد
  سقينا من ابن احلضرمي رماحنا

  بنخلة ملا أوقد احلرب واقد
  دما وابن عبد اهللا عثمان بيننا
  ينازعه غل من القيد عاقد

  الطويل

  غزوة بدر الكربى

  
 لقريش مسع بأيب سفيان بن حرب مقبال من الشام يف عري} صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق مث إن رسول اهللا 

  عظيمة
  فندب املسلمني إليهم وقال هذه عري قريش فيها أمواهلم فاخرجوا إليها لعل اهللا ينفلكموها

  يلقي حربا} صلى اهللا عليه وسلم{فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك أهنم مل يظنوا أن رسول اهللا 
ن الركبان ختوفا حىت أصاب من بعضهم وكان أبو سفيان حني دنا من احلجاز يتجسس األخبار ويسأل من لقي م



له ولعريه فحذر عند ذلك واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري } صلى اهللا عليه وسلم{خربا باستنفار رسول اهللا 
  فبعثه إىل مكة ليخرب قريشا بذلك ويستنفرهم إىل أمواهلم فخرج ضمضم سريعا

ث رؤيا أفزعتها فقالت ألخيها العباس يا أخي وكانت عاتكة بنت عبد املطلب قد رأت قبل قدوم ضمضم مكة بثال
  واهللا لقد رأيت الليلة رؤيا لقد أفظعتين وختوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة فاكتم عين ما أحدثك

  فقال هلا وما رأيت
  الثقالت رأيت راكبا أقبل على بعري له حىت وقف باألبطح مث صرخ بأعلى صوته أال أنفروا يا لغدر ملصارعكم يف ث
فأرى الناس اجتمعوا إليه مث دخل املسجد والناس يتبعونه فبيناهم حوله مثل به بعريه على ظهر الكعبة مث صرخ 

  مبثلها أال أنفروا يا لغدر إىل مصارعكم يف ثالث مث مثل به بعريه على
ضت فما بقي رأس أيب قبيس فصرخ مبثلها مث أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت هتوي حىت إذا كانت بأسفل اجلبل ارف

  بيت من بيوت مكة وال دار إال دخلتها منها فلقة
  قال العباس واهللا إن هذه لرؤيا وأنت فاكتميها وال تذكريها ألحد

  مث خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة وكان له صديقا فذكرها له واستكتمه إياها فذكرها الوليد ألبيه عتبة
  ففشا احلديث حىت حتدثت به قريش

  ل العباس فغدوت ألطوف بالبيت وأبو جهل يف رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكةقا
  فلما رآين قال يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا

فلما فرغت أقبلت حىت جلست معهم فقال يل أبو جهل يا بين عبد املطلب مىت حدثت فيكم هذه النبيئة قال قلت 
  رأت عاتكة فقلت وما رأتوما ذاك قال الرؤيا اليت 

قال بين عبد املطلب أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حىت تتنبأ نساءكم قال زعمت عاتكة يف رؤياها أنه قال انفروا يف 
  ثالث

فسنتربص بكم هذه الثالث فإن يك حقا ما تقول فسيكون وإن متض الثالث ومل يكن من ذلك شيء نكتب عليكم 
  عربكتابا أنكم أكذب أهل بيت يف ال

  قال العباس فواهللا ما كان مين إليه كبري إال أين جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا مث تفرقنا

فلما أمسيت مل تبق امرأة من بين عبد املطلب إال أتتين فقالت أقررمت هلذا الفاسق اخلبيث أن يقع يف رجالكم مث قد 
ت فقلت قد واهللا فعلت وما كان مين إليه من كبري تناول النساء وأنت تسمع مث مل يكن عندك غرية بشيء مما مسع

  وامي اهللا ألتعرضن له فإن عاد ألكفيكنه
قال فغدوت يف اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب أرى أنه قد فاتين أمر أحب أن أدركه منه فدخلت 

 ألمشي حنوه أتعرضه ليعود املسجد فرأيته وكان رجال خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر فواهللا إين
لبعض ما قال فأقع به إذ خرج حنو باب املسجد يشتد فقلت يف نفسي ما له لعنه اهللا أكل هذا فرقا مين أن أشامته 

وإذا هو قد مسع ما مل أمسع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعريه قد جدعه 
معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أيب سفيان قد عرض هلا حممد يف  وحول رحله وشق قميصه وهو يقول يا

  أصحابه ال أرى أن تدركوها الغوث الغوث
  قال فشغلين عنه وشغله عين ما جاء من األمر



  فتجهز الناس سراعا وقالوا أيظن حممد وأصحابه أن تكون كعري ابن احلضرمي كال واهللا ليعلمن غري ذلك
  ما خارج وإما باعث مكانه رجالفكانوا بني رجلني إ

  وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد إال أن أبا هلب ختلف وبعث مكانه العاص بن هشام بن املغرية
  وكانت عليه أليب هلب أربعة آالف درهم فاستأجره هبا على أن جيزيء عنه بعثه

بن أيب معيط وهو جالس يف املسجد بني  وأمجع أمية بن خلف القعود وكان شيخا جليال جسيما ثقيال فأتاه عقبة
ظهري قومه مبجمرة فيها نار وجممر حىت أوضعها بني يديه مث قال يا أبا علي استجمر فإمنا أنت من النساء فقال 

  قبحك اهللا وقبح ما جئت به
  مث جتهز وخرج مع الناس

بن عبد مناة بن كنانة وقالوا إنا خنشى وملا فرغوا من جهازهم وأمجعوا السري ذكروا حربا كانت بينهم وبني بين بكر ا
  أن يأتونا من خلفنا فكاد ذلك يثبتهم فتبدى هلم إبليس يف صورة سراقة بن جعشم املدجلي وكان من

  أشراف بين كنانة فقال أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه
  فخرجوا سراعا

مضت من شهر رمضان يف أصحابه ودفع اللواء إىل مصعب بن  يف ليال} صلى اهللا عليه وسلم{وخرج رسول اهللا 
رايتان } صلى اهللا عليه وسلم{عمري بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار وكان أبيض وكان أمام رسول اهللا 

سوداوان إحدامها مع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه واألخرى مع بعض األنصار وجعل على الساقة قيس بن أيب 
  بين مازن بن النجار وكانت راية األنصار مع سعد بن معاذ فيما قال ابن هشامصعصعة أخا 

طريقه من املدينة إىل مكة حىت إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبس بن } صلى اهللا عليه وسلم{فسلك رسول اهللا 
  عمرو وعدي بن أيب الزغباء اجلهينيني إىل بدر يتجسسان له األخبار عن أيب سفيان وغريه

ضيا حىت نزال بدرا فأناخا إىل تل قريب من املاء فسمعا جاريتني من جواري احلاضر تتالزمان على املاء وامللزومة فم
  تقول لصاحبتها إمنا ترد العري غدا أو بعده فأعمل هلم مث أقضيك
  فقال جمدي بن عمرو وكان على املاء صدقت مث خلص بينهما

  فأخرباه} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا  فلما مسع بذلك عدي وبسبس انطلقا حىت أتيا
مث تقدم أبو سفيان العري حذرا حىت ورد املاء فقال جملدي هل أحسست أحدا قال ال إال أين قد رأيت راكبني أناخا 

  إىل هذا التل مث استقيا يف شن هلما مث انطلقا
ال هذه واهللا عالئف يثرب فأسرع إىل فأيت أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعرييهما ففته فإذا فيه النوى فق
  أصحابه فضرب وجه عريه عن الطريق فساحل هبا وترك بدرا بيساره

  حىت أتى واديا يقال له ذفران فجزع فيه مث نزل} صلى اهللا عليه وسلم{مث ارحتل رسول اهللا 
  وأتاه اخلرب عن قريش مبسريهم ليمنعوا عريهم فأخرب الناس واستشارهم

ديق فقال وأحسن مث قام عمر بن اخلطاب فقال وأحسن مث قام املقداد بن عمرو فقال يا رسول اهللا فقام أبو بكر الص
امض ملا أراك اهللا فنحن معك واهللا ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ملوسى عليه السالم اذهب أنت وربك فقاتال 

الذي بعثك باحلق لو سرت بنا إىل برك إنا ها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون فو
  الغماد جلالدنا معك من دونه حىت تبلغه



  أشريوا علي} صلى اهللا عليه وسلم{خريا ودعا له مث قال رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فقال له رسول اهللا 
إنا براء من ذمامك حىت تصل وإمنا يريد األنصار وذلك أهنم عدد الناس وأهنم حني بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول اهللا 

  إىل ديارنا فإذا وصلت إلينا فأنت يف ذمتنا مننعك مما مننع منه أبناءنا ونساءنا
يتخوف أن ال تكون األنصار ترى عليها نصره إال ممن دمهه باملدينة من } صلى اهللا عليه وسلم{فكان رسول اهللا 

قال له } صلى اهللا عليه وسلم{قال ذلك رسول اهللا  عدوه وأن ليس عليهم أن يسري هبم من بالدهم إىل عدو فلما
سعد بن معاذ واهللا لكأنك تريدنا يا رسول اهللا قال أجل قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو 

احلق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول اهللا ملا أردت فنحن معك فوالذي 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته خلضناه معك ما يتخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا  بعثك باحلق

  عدونا غدا إنا لصرب يف احلرب صدق عند اللقاء لعل اهللا يريك منا ما تقربه عينك فسر بنا على بركة اهللا
ا فإن اهللا تبارك وتعاىل قد بقول سعد ونشطه ذلك مث قال سريوا وأبشرو} صلى اهللا عليه وسلم{فسر رسول اهللا 

  وعدين إحدى الطائفتني واهللا لكأين اآلن أنظر إىل مصارع القوم
  من ذفران حىت نزل قريبا من بدر فركب هو} صلى اهللا عليه وسلم{مث ارحتل رسول اهللا 

 ورجل من أصحابه قيل هو أبو بكر الصديق حىت وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن حممد وأصحابه
إذا أخربتنا } صلى اهللا عليه وسلم{وما بلغه عنهم فقال الشيخ ال أخربكما حىت خترباين ممن أنتما فقال له رسول اهللا 

  أخربناك

قال أو ذاك بذاك قال نعم قال الشيخ فإين بلغين أن حممدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان صدق الذي 
وبلغين أن قريشا خرجوا يوم } صلى اهللا عليه وسلم{لذي به رسول اهللا أخربين فهم اليوم مبكان كذا وكذا للمكان ا

  كذا وكذا فإن كان صدق الذي أخربين فهم اليوم مبكان كذا وكذا للمكان الذي به قريش
  حنن من ماء} صلى اهللا عليه وسلم{فلما فرغ من خربه قال ممن أنتما فقال رسول اهللا 

  } ه وسلمصلى اهللا علي{مث انصرف عنه رسول اهللا 
  قال يقول الشيخ ما من ماء أمن ماء العراق

إىل أصحابه فلما أمسى بعث علي بن أيب طالب والزبري بن العوام وسعد } صلى اهللا عليه وسلم{مث رجع رسول اهللا 
بن أيب وقاص يف نفر من أصحابه إىل ماء بدر يلتمسون اخلرب له عليه فأصابوا راوية لقريش فيها غالمان لبعضهم 

قائم يصلي فقاال حنن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من املاء } صلى اهللا عليه وسلم{وا هبما فسألومها ورسول اهللا فأت
  فكره القوم خربمها ورجوا أن يكونا أليب سفيان فضربومها فلما أذلقومها قاال حنن أليب سفيان فتركومها

ل إذا صدقاكم ضربتمومها وإذا كذباكم وسجد سجدتيه مث سلم وقا} صلى اهللا عليه وسلم{وركع رسول اهللا 
  تركتمومها صدقا واهللا اهنما لقريش أخرباين عن قريش

  فقاال هم وراء هذا الكثيب الذي ترى قال كم القوم قاال كثري
  قال ما عدهتم قاال ما ندري

  قال كم ينحرون كل يوم قاال يوما تسعا ويوما عشرا
  ا بني التسعمائة واأللفالقوم م} صلى اهللا عليه وسلم{قال رسول اهللا 

مث قال هلما من فيهم من أشراف قريش قاال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام 
  ونوفل بن خويلد واحلارث ابن عامر وطعيمة بن عدي والنضر بن احلارث وزمعة بن األسود وأبو



  اج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ودجهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابنا احلج
  على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفالذ كبدها} صلى اهللا عليه وسلم{فأقبل رسول اهللا 

وأقبلت قريش فلما نزلوا اجلحفة رأى جهيم بن الصلت بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف رؤيا فقال إين أرى فيما 
ن إذ نظرت إىل رجل أقبل على فرس حىت وقف ومعه بعري له مث قال قتل عتبة بن يرى النائم وإين لبني النائم واليقظا

ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو احلكم بن هشام وأمية بن خلف وفالن وفالن فعدد رجاال ممن قتل يوم بدر من أشراف 
  صابه نضح من دمهقريش مث رأيته ضرب يف لبة بعريه مث أرسله يف العسكر فما بقي خباء من أخبية العسكر إال أ

  فبلغت أبا جهل فقال وهذا أيضا نيب آخر من بين املطلب سيعلم غدا من املقتول إن حنن التقينا
قال وملا رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عريه أرسل إىل قريش إنكم خرجتم لتمنعوا عريكم ورجالكم وأموالكم فقد 

  جناها اهللا فارجعوا
بدرا وكان مومسا للعرب هلم به سوق كل عام فنقيم عليه ثالثا فننحر اجلزر قال أبو جهل واهللا ال نرجع حىت نرد 

ونطعم الطعام ونسقي اخلمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب ومبسرينا ومجعنا فال يزالون يهابوننا أبدا بعدها 
  فامضوا

وخلص لكم صاحبكم خمرمة بن  وقال األخنس بن شريق الثقفي يا بين زهرة وكان حليفا هلم قد جنى اهللا أموالكم
نوفل وإمنا نفرمت لتمنعوه وماله فاجعلوا يب جنبها وارجعوا فإنه ال حاجة لكم بأن خترجوا يف غري ضيعة ال ما يقول 

  هذا
  فرجعوا فلم يشهدها زهري واحد أطاعوه وكان فيهم مطاعا

رج منهم رجل واحد فرجعت بنو ومل يكن بقي من قريش بطن إال وقد نفر منهم ناس إال بنو عدي بن كعب مل خي
  زهرة مع األخنس فلم يشهد بدرا من هذين القبيلني أحد

وكان بني طالب بن أيب طالب وكان يف القوم وبني بعض قريش حماورة فقالوا واهللا لقد عرفنا يا بين هاشم وإن 
  خرجتم معنا أن هواكم ملع حممد

  فرجع طالب إىل مكة مع من رجع وقال
  طالبال هم إما يغزون 

  يف عصبة خمالفا حمارب
  يف مقنب من هذه املقانب

  فليكن املسلوب غري السالب
  وليكن املغلوب غري الغالب

  السريع

  ومضت قريش حىت نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي خلف العقنقل والقلب ببدر يف العدوة الدنيا إىل املدينة
وأصحابه منها ما لبد } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا وبعث اهللا عز وجل السماء وكان الوادي دهسا فأصاب رسول 

  هلم األرض ومل مينعهم من املسري وأصاب قريشا منها ما مل يقدروا علي أن يرحتلوا معه
  يبادرهم إىل املاء حىت إذا جاءوا أدىن ماء من بدر نزلوا به} صلى اهللا عليه وسلم{فخرج رسول اهللا 

األنصاري قال يا رسول اهللا أرأيت هذا املنزل أمنزل أنزلكه اهللا ليس لنا أن فذكروا أن احلباب بن املنذر بن اجلموح 



  نتقدمه وال نتأخر عنه أم هو الرأي واحلرب واملكيدة
  فقال بل هو الرأي واحلرب واملكيدة

لب مث قال يا رسول اهللا فإن هذا ليس مبنزل فاهنض بنا حىت نأيت أدىن ماء من القوم فننزله مث نغور ما وراءه من الق
  نبين عليه حوضا فنمأله ماء مث نقاتل القوم فنشرب وال يشربون

  لقد أشرت بالرأي} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
ومن معه من الناس فساروا حىت إذا أيت أدىن ماء إىل القوم نزل عليه مث } صلى اهللا عليه وسلم{فنهض رسول اهللا 

  الذي نزل عليه فملئ ماء مث قذفوا فيه اآلنية أمر بالقلب فغورت وبين حوضا على القليب
وقال سعد بن معاذ يا نيب اهللا أال نبين لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك مث نلقى عدونا فإن أعزنا اهللا 

وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا وإن كانت األخرى جلست على ركائبك فلحقت مبن وراءنا من قومنا فقد 
ام يا نيب اهللا ما حنن بأشد حبا لك منهم ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما ختلفوا عنك مينعك اهللا عز وجل ختلف عنك أقو

  هبم يناصحونك وجياهدون معك
عريش } صلى اهللا عليه وسلم{عليه خريا ودعا له خبري مث بين لرسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فأثين رسول اهللا 

  فكان فيه
تصوب من الكثيب الذي } صلى اهللا عليه وسلم{فأقبلت فلما رآها رسول اهللا وارحتلت قريش حني أصبحت 

جاءوا منه قال اللهم هذه قريش قد أقبلت خبيالئها وفخرها حتادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتين به 
  اللهم أحنهم الغداة

ابنا له جبزائر أهداها هلم وقال إن  وقد كان خفاف بن أمياء بن رحضة الغفاري أو أبوه بعث إىل قريش حني مروا به
  أحببتم أن مندكم بسالح ورجال فعلنا

فأجابوه أن وصلتك رحم قد قضيت الذي عليك فلعمري لئن كنا إمنا نقاتل الناس ما بنا ضعف عنهم ولئن كنا إمنا 
  نقاتل اهللا كما يزعم حممد ما ألحد باهللا من طاقة
} صلى اهللا عليه وسلم{يم بن حزام حىت وردوا حوض رسول اهللا فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش فيهم حك

  فقال دعوهم
فما شرب منه يومئذ رجل إال قتل إال ما كان من حكيم بن حزام فإنه مل يقتل مث أسلم بعد فحسن إسالمه فكان إذا 

  اجتهد يف ميينه قال ال والذي جناين من يوم بدر
  فقالوا احزر لنا أصحاب حممد وملا اطمأن القوم بعثوا عمري بن وهب اجلمحي

  فدار بفرسه حول العسكر مث رجع إليهم فقال ثالمثائة رجل يزيدون
قليال أو ينقصونه ولكن أمهلوين حىت أنظر أللقوم كمني أو مدد وضرب يف الوادي حىت أبعد فلم ير شيئا فرجع 

ا نواضح يثرب حتمل املوت الناقع قوم إليهم فقال ما رأيت شيئا ولكن قد رأيت يا معشر قريش الباليا حتمل املناي
ليس هلم منعة وال ملجأ إال سيوفهم واهللا ما أرى أن يقتل رجل منهم حىت يقتل رجال منكم فإذا أصابوا منكم 

  أعدادهم فما خري العيش بعد ذلك فروا رأيكم
كبري قريش وسيدها فلما مسع حكيم بن حزام ذلك مشى يف الناس فأتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك 

واملطاع فيها هل لك إىل أن ال تزال تذكر منها خبري إىل آخر الدهر قال وما ذلك يا حكيم قال ترجع بالناس وحتمل 
  أمر حليفك عمرو بن احلضرمي



قال قد فعلت أنت علي بذلك إمنا هو حليفي فعلي عقله وما أصيب من ماله فأت ابن احلنظلية يعين أبا جهل فإين ال 
  أن يشجر أمر الناس غريه أخشى

  مث قام عتبة خطيبا فقال

يا معشر قريش إنكم واهللا ما تصنعون بأن تلقوا حممدا وأصحابه شيئا واهللا لئن أصبتموه ال يزال رجل ينظر يف وجه 
 رجل يكره النظر إليه قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجال من عشريته فارجعوا وخلوا بني حممد وبني سائر العرب فإن

  أصابوه فذلك الذي أردمت وإن كان غري ذلك ألقاكم ومل تعرضوا منه ما تريدون
رأى عتبة يف القوم على مجل له أمحر فقال إن يك عند أحد من القوم } صلى اهللا عليه وسلم{وقد كان رسول اهللا 

  خري فعند صاحب اجلمل األمحر إن يطيعوه يرشدوا
قد نثل درعا له من جراهبا فهو يهيئها فقلت له يا أبا احلكم إن  قال حكيم فانطلقت حىت جئت أبا جهل فوجدته

  عتبة أرسلين إليك بكذا وكذا للذي قال
فقال انتفخ واهللا سحره حني رأى حممدا وأصحابه كال واهللا ال نرجع حىت حيكم اهللا بيننا وبني حممد وما بعتبة ما قال 

  فقد ختوفكم عليه ولكنه قد رأى أن حممدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه
مث بعث إىل عامر بن احلضرمي فقال هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس وقد رأيت ثأرك بعينيك فقم فانشد خفرتك 

  ومقتل أخيك
فقام عامر بن احلضرمي فاكتشف مث صرخ واعمراه واعمراه فحميت احلرب وحقب أمر الناس واستوسقوا علي ما 

  رأي الذي دعاهم إليه عتبةهم عليه من الشر وأفسد على الناس ال
  فلما بلغ عتبة قول أيب جهل انتفخ واهللا سحره قال سيعلم مصفر استه من انتفخ سحره أنا أم هو

مث التمس عتبة بيضة ليدخلها يف رأسه فما وجد يف اجليش بيضة تسعه من عظم هامته فلما رأى ذلك اعتجر على 
  رأسه بربد له

وكان رجال شرسا سيئ اخللق فقال أعاهد اهللا ألشربن من حوضهم أو  وخرج األسود بن عبد األسد املخزومي
  ألهدمنه أو ألموتن دونه

فخرج إليه محزة بن عبد املطلب فضربه فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون احلوض فوقع على ظهره تشخب رجله 
  قتله يف احلوضدما مث حبا إىل احلوض حىت اقتحم فيه يريد زعم أن يرب ميينه وأتبعه محزة فضربه حىت 

مث خرج بعده عتبة بن ربيعة بني أخيه شيبة وابنه الوليد بن عتبة حىت إذا نصل من الصف دعا إىل املبارزة فخرج إليه 
  فتية من األنصار ثالثة وهم عوف ومعوذ ابنا احلارث وأمهما عفراء وعبد اهللا بن رواحة

  فقالوا من أنتم قالوا رهط من األنصار
  ن حاجة مث نادى مناديهم يا حممد أخرج إلينا أكفاءنا من قومناقالوا ما لنا بكم م
  قم يا عبيدة بن احلارث وقم يا محزة وقم يا علي} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

  فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من أنتم فقال عبيدة عبيدة وقال محزة محزة وقال علي علي
  قالوا نعم أكفاء كرام

  ان أسن القوم عتبة وبارز محزة شيبة وبارز علي الوليدفبارز عبيدة وك
  فأما محزة فلم ميهل شيبة أن قتله



  وأما علي فلم ميهل الوليد أن قتله
واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتني كالمها أثبت صاحبه وكر محزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذففا عليه واحتمال 

  صاحبهما فحازاه إىل أصحابه
من } صلى اهللا عليه وسلم{بة أنه ملا طلب القوم املبارزة فقام إليهم ثالثة نفر من األنصار استحيا النيب وذكر ابن عق

شاهد معهم فأحب } صلى اهللا عليه وسلم{ذلك ألنه كان أول قتال التقى فيه املسلمون واملشركون ورسول اهللا 
  أن ارجعوا إىل مصافكم وليقم إليهم بنو عمهمأن تكون الشوكة ببين عمه فناداهم } صلى اهللا عليه وسلم{النيب 

  فعند ذلك قام محزة وعلي وعبيدة
أصحابه أن ال حيملوا حىت يأمرهم } صلى اهللا عليه وسلم{مث تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض وأمر سول اهللا 

  وقال إن أكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل
صلى اهللا {معه أبو بكر الصديق وكان شعار أصحاب رسول اهللا يف العريش } صلى اهللا عليه وسلم{ورسول اهللا 
  أحد أحد} عليه وسلم

يومئذ صفوف أصحابه ويف يده قدح يعدل به القوم فمر بسواد بن غزية } صلى اهللا عليه وسلم{وعدل رسول اهللا 
  ادحليف بين عدي بن النجار وهو مستنثل من الصف أي بارز فطعن يف بطنه بالقدح وقال استويا سو

  فقال يا رسول اهللا أوجعتين وقد بعثك اهللا باحلق والعدل فأقدين

عن بطنه وقال استقد فاعتنقه فقبل بطنه فقال له ما محلك على هذا يا } صلى اهللا عليه وسلم{فكشف رسول اهللا 
  له لهسواد قال يا رسول اهللا حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن ميس جلدي جلدك فدعا له خبري وقا

الصفوف ورجع إىل العريش فدخله ومعه فيه أبو بكر ليس معه فيه غريه } صلى اهللا عليه وسلم{مث عدل رسول اهللا 
يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول فيما يقول اللهم إن هتلك هذه العصابة } صلى اهللا عليه وسلم{ورسول اهللا 
  اليوم ال تعبد

  دتك ربك فإن اهللا منجز لك ما وعدكوأبو بكر يقول يا نيب اهللا بعض مناش
  خفقة وهو يف العريش مث انتبه فقال أبشر يا أبا} صلى اهللا عليه وسلم{وخفق رسول اهللا 

  بكر أتاك نصر اهللا هذا جربيل آخذا بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع
  يريد الغبار

  نيورمي مهجع موىل عمر بن اخلطاب بسهم فقتله فكان أول قتيل من املسلم
  مث رمي حارثة بن سراقة أحد بين عدي بن النجار وهو يشرب من احلوض بسهم فأصاب حنره فقتله

إىل الناس فحرضهم مث قال والذي نفس حممد بيده ال يقاتلهم اليوم } صلى اهللا عليه وسلم{مث خرج رسول اهللا 
  رجل فيقتل صابرا حمتسبا مقبال غري مدبر إال أدخله اهللا اجلنة

ن احلمام أخو بين سلمة ويف يده مترات يأكلهن بخ بخ أفما بيين وبني أن أدخل اجلنة إال أن يقتلين فقال عمري ب
  هؤالء مث قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل حىت قتل

وقال يومئذ عوف بن احلارث وهو ابن عفراء يا رسول اهللا ما يضحك الرب من عبده فقال غمسه يده يف العدو 
  كانت عليه فقذفها مث أخذ سيفه فقاتل القوم حىت قتلحاسرا فنزع درعا 

صلى اهللا {وقاتل عكاشة بن حمصن األسدي حليف بين عبد مشس يوم بدر بسيفه حىت انقطع يف يده فأتى رسول اهللا 
فأعطاه جذال من حطب فقال قاتل هبذا يا عكاشة فلما أخذه هزه فعاد يف يده سيفا طويل القامة شديد } عليه وسلم



أبيض احلديدة فقاتل به حىت فتح اهللا على املسلمني وكان ذلك السيف يسمى العون مث مل يزل عنده يشهد به  املنت
  حىت قتل يف الردة وهو عنده قتله طليحة األسدي} صلى اهللا عليه وسلم{املشاهد مع رسول اهللا 

شا مث قال شاهت الوجوه مث نفحهم أخذ حفنة من احلصباء فاستقبل هبا قري} صلى اهللا عليه وسلم{مث إن رسول اهللا 
  هبا مث أمر أصحابه فقال شدوا فكانت اهلزمية عليهم

  وجعل اهللا تلك احلصباء عظيما شأهنا مل تترك من املشركني رجال إال مألت عينيه
واستوىل عليهم املسلمون معهم اهللا ومالئكته يقتلوهنم ويأسروهنم وجيدون النفر كل رجل منهم منكب على وجهه 

  يدري أين يتوجه يعاجل التراب ينزعه من عينيهال 
  فقتل اهللا من قتل من صناديد قريش وأسر من أسر من أشرافهم

} صلى اهللا عليه وسلم{فلما وضع القوم أيديهم يأسرون وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذي فيه رسول اهللا 
خوف كرة العدو عليه رأى رسول } عليه وسلم صلى اهللا{متوشح السيف يف نفر من األنصار حيرسون رسول اهللا 

يف وجه سعد الكراهية ملا يصنع الناس فقال له لكأنك واهللا يا سعد تكره ما يصنع القوم } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 
فقال أجل واهللا يا رسول اهللا كانت أول وقعة أوقعها اهللا بأهل الشرك فكان اإلثخان يف القتل أحب إيل من استقبال 

  جالالر
يومئذ ألصحابه إين قد عرفت أن رجاال من بين هاشم وغريهم أخرجوا } صلى اهللا عليه وسلم{وقال رسول اهللا 

كرها ال حاجة هلم بقتالنا فمن لقي منكم أحدا من بين هاشم فال يقتله ومن لقي أبا البختري بن هشام فال يقتله 
  مستكرهاومن لقي العباس عم رسول اهللا فال يقتله فإنه إمنا خرج 

  فقال أبو حذيفة أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشريتنا ونترك العباس واهللا لئن وجدته ألحلمنه السيف
  فقال لعمر بن اخلطاب يا أبا حفص} صلى اهللا عليه وسلم{فبلغت رسول اهللا 

  بأيب حفص} صلى اهللا عليه وسلم{قال عمر واهللا إنه ألول يوم كناين فيه رسول اهللا 
بالسيف فقال عمر يا رسول اهللا دعين فألضرب عنقه بالسيف } صلى اهللا عليه وسلم{وجه عم رسول اهللا  أيضرب

  فواهللا لقد نافق
فكان أبو حذيفة يقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة اليت قلت يومئذ وال أزال منها خائفا إال أن تكفرها عين الشهادة 

  فقتل يوم اليمامة شهيدا رمحه اهللا
  عن قتل أيب البختري ألنه كان أكف القوم عنه} صلى اهللا عليه وسلم{ى رسول اهللا وإمنا هن

مبكة وكان ال يؤذيه وال يبلغه عنه شيء يكرهه وكان ممن قام يف نقض الصحيفة اليت كتبت قريش على بين هاشم 
  وبين املطلب

قد هنانا عن } صلى اهللا عليه وسلم{فلقيه اجملذر بن زياد البلوي حليف األنصار يوم بدر فقال له إن رسول اهللا 
قتلك ومع أيب البختري زميل له خرج معه من مكة قال وزميلي قال اجملذر ال واهللا ما حنن بتاركي زميلك ما أمرنا 

  إال بك وحدك} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
  على احلياة وقال يرجتزقال إذا واهللا ألموتن أنا وهو مجيعا ال حتدث عين نساء مكة إين تركت زميلي حرصا 

  لن يسلم ابن حرة زميله
  حىت ميوت أو يرى سبيله



فقال والذي بعثك باحلق لقد جهدت عليه أن } صلى اهللا عليه وسلم{مث اقتتال فقتله اجملذر مث أتى رسول اهللا 
  يستأسر فآتيك به فأىب إال أن يقاتلين فقاتلته فقتلته

  ريهذا الذي ذكر ابن إسحاق يف قتل أيب البخت
  وقال موسى بن عقبة يزعم ناس أن أبا اليسر قتل أبا البختري ويأىب أعظم الناس إال أن اجملذر هو الذي قتله

مث اضرب ابن عقبة عن القولني وقال بل قتله غري شك أبو داود املازين وسلبه سيفه فكان عند بنيه حىت باعه بعضهم 
  من بعض بين أيب البختري
عن قتله فأىب أبو البختري أن } صلى اهللا عليه وسلم{ستأسر وأخربه بنهي رسول اهللا وكان اجملذر قد ناشده أن ي

  يستأسر وشد عليه اجملذر بالسيف وطعنه األنصاري يعين أبا داود املازين بني ثدييه فأجهز عليه فقتله
  ويومئذ قال اجملذر فيما ذكروا
  أما جهلت أو نسيت نسيب
  فاثبت النسبة أين من بلي

  رماح اليزىنالطاعنني ب
  والضاربني الكبش حىت ينحين
  بشر بيتم من أبوه البختري
  أو بشرن مبثلها مين بين

  أنا الذي يقال أصلي من بلي
  أطعن بالصعدة حىت تنثين

  وأعبط القرن بعضب مشريف
  أرزم للموت كإرزام املري
  فال ترى جمذرا يفري فري

  الرجز
بن خلف يل صديقا مبكة وكان امسي عبد عمرو فلما أسلمت وقال عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه كان أمية 

  تسميت عبد الرمحن فكان يلقاين فيقول يا عبد عمرو أرغبت عن اسم مساكه أبوك فأقول نعم

فيقول فإين ال أعرف الرمحن فاجعل بيين وبينك شيئا أدعوك به أما أنت فال جتيبين بامسك األول وأما أنا فال أدعوك 
  مبا ال أعرف

  له يا أبا علي اجعل ما شئتفقلت 
  قال فأنت عبد اإلله

  فقلت نعم
حىت إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي آخذ بيده ومعي أدراع يل قد استلبتها فأنا أمحلها فلما رآين 

  قال يا عبد عمرو
  فلم أجبه فقال يا عبد اإلله

  فقلت نعم
  نعمقال هل لك يف فأنا خري لك من هذه األدراع قلت 



  فطرحت األدراع من يدي وأخذت بيده ويد ابنه وهو يقول ما رأيت كاليوم قط أما لكم حاجة يف اللنب يريد الفداء
وقال عبد الرمحن قال يل أمية وأنا بينه وبني ابنه آخذ بأيديهما من الرجل منكم املعلم بريشة نعامة يف صدره قلت 

  ذلك محزة بن عبد املطلب
  األفاعيلقال ذلك الذي فعل بنا 

قال عبد الرمحن فواهللا إين ألقودمها إذ رآه بالل وكان هو الذي يعذبه مبكة على ترك اإلسالم فيخرجه إىل رمضاء 
  مكة إذا محيت فيضجعه على ظهره مث يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره مث يقول ال تزال هكذا أو

  تفارق دين حممد
  فيقول بالل أحد أحد

  الكفر أمية بن خلف ال جنوت إن جنوت قال قلت أي بالل أبأسرييفلما رآه قال رأس 
  قال ال جنوت إن جنا

  قلت أتسمع يا ابن السوداء قال ال جنوت إن جنا
  مث صرخ بأعلى صوته يا أنصار اهللا رأس الكفر أمية بن خلف ال جنوت إن جنا
فضرب رجل ابنه فوقع وصاح أمية فأحاطوا بنا حىت جعلونا يف مثل املسكة وأنا أذب عنه فأخلف رجل السيف 

صيحة ما مسعت مثلها قط فقلت انج بنفسك وال جناء به فواهللا ما أغين عنك شيئا فهربومها بأسيافهم حىت فرغوا 
  منهما فكان عبد الرمحن يقول رحم اهللا بالال ذهبت أدراعي وفجعين بأسريي

  وقاتلت املالئكة يوم بدر
وكانوا يكونون فيما سواه من األيام عددا ومددا ال يضربون وكانت سيماهم  قال ابن عباس ومل تقاتل يف يوم سواه

  يوم بدر عمائم بيضاء قد أرسلوها يف ظهورهم ويوم حنني عمائم محرا

وذكر ابن هشام عن علي رضي اهللا عنه يف سيماهم يوم بدر مثل ما قال ابن عباس إال جربيل فإن يف حديث علي 
  أنه كانت عليه عمامة صفراء

قال ابن عباس حدثين رجل من غفار قال أقبلت أنا وابن عم يل حىت أصعدنا يف جبل يشرف بنا على بدر وحنن و
مشركان ننتظر ملن تكون الدبرة فننتهب مع من ينتهب فبينا حنن يف اجلبل إذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها مححمة 

  اخليل فسمعت قائال يقول أقدم حيزوم
  قلبه فمات مكانه وأما أنا فكدت أهلك مث متاسكت فأما ابن عمي فانكشف قناع

  وقال أبو أسيد الساعدي بعد أن ذهب بصره وكان شهد بدرا لو كنت
  اليوم ببدر ومعي بصري ألريتكم الشعب الذي خرجت منه املالئكة ال أشك وال أمتارى

قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه  وقال أبو داود املازين إين ألتبع رجال من املشركني يوم بدر ألضربه إذ وقع رأسه
  قد قتله غريي

من عدوه أمر بأيب جهل أن يلتمس يف القتلى وقال هلم انظروا إن خفي } صلى اهللا عليه وسلم{فلما فرغ رسول اهللا 
عليكم يف القتلى إىل أثر جرح يف ركبته فإين ازدمحت يوما أنا وهو على مأدبة لعبد اهللا بن جدعان وحنن غالمان 

  أشف منه بيسري فدفعته فوقع على ركبتيه فجحشت يف إحدامها جحشا مل يزل أثره بهوكنت 
وكان من حديث عدو اهللا يوم بدر أنه ملا التقى الناس ودنا بعضهم من بعض قال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا مبا ال 

  نعرف فأحنه الغداة



  فكان هو املستفتح وأقبل يرجتز وهو يقول
  مينما تنقم احلرب العوان 
  بازل عامني حديث سين
  ملثل هذا ولدتين أمي

  السريع
وكان أول من لقيه فيما ذكر معاذ بن عمرو بن اجلموح أخو بين سلمة قال مسعت القوم وأبو جهل يف مثل احلرجة 

  يقولون أبو احلكم ال خيلصن إليه

ت قدمه بنصف ساقه فضربين فلما مسعتها جعلته من شأين فصمدت حنوه فلما أمكنين محلت عليه فضربته ضربة أطن
ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت جبلدة من جنيب وأجهضين القتال عنه فلقد قاتلت عامة يومي وإين 

ألسحبها خلفي فلما آذتين وضعت عليها قدمي مث متطيت هبا عليها حىت طرحتها وعاش بعد ذلك معاذ هذا رمحه اهللا 
  إىل زمان عثمان رضي اهللا عنه

  بأيب جهل وهو عقري معوذ بن عفراء فضربه حىت أثبته فتركه وبه رمق وقاتل معوذ حىت قتلمث مر 
  بالتماسه يف القتلى} صلى اهللا عليه وسلم{فمر عبد اهللا بن مسعود بأيب جهل حني أمر رسول اهللا 

لى عنقه مث قال عبد اهللا وقد كان ضبث يب مرة مبكة فآذاين ولكزين فوجدته بآخر رمق فعرفته فوضعت رجلي ع
  قلت له أخزاك اهللا يا عدو اهللا قال ومباذا أخزاين أعمد من رجل قتلتموه أخربين ملن الدائرة اليوم قلت هللا ولرسوله

  فقلت يا رسول اهللا هذا رأس عدو اهللا أيب جهل} صلى اهللا عليه وسلم{مث احتززت رأسه مث جئت به رسول اهللا 
  قلت نعم واهللا الذي ال إله إال غريه} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا  فقال آهللا الذي ال إله غريه وكانت ميني

  مث ألقيت رأسه بني يديه فحمد اهللا
وخرج مسلم يف صحيحه عن عبد الرمحن بن عوف قال بينا أنا واقف يف الصف يوم بدر نظرت عن مييين ومشايل 

ني أضلع منهما فغمزين أحدمها فقال يا عم هل فإذا أنا بني غالمني من األنصار حديثة أسناهنما فتمنيت لو كنت ب
} صلى اهللا عليه وسلم{تعرف أبا جهل قلت نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي قال أخربت أنه يسب رسول اهللا 

  والذي نفسي بيده لئن رأيته ال يفارق سوادي سواده حىت ميوت األعجل منا
  قال فتعجبت لذلك فغمزين اآلخر فقال مثلها

  ب أن نظرت إىل أيب جهل جيول يف الناس فقلت أال تريان هذا صاحبكما الذي تسأالن عنهقال فلم أنش
فأخرباه فقال أيكما قتله فقال } صلى اهللا عليه وسلم{فابتدراه فضرباه بسيفيهما حىت قتاله مث انصرفا إىل رسول اهللا 

  كل واحد منهما أنا قتلته
  ني فقال كالكما قتلهفقال هل مسحتما سيفيكما قاال ال فنظر يف السيف

  وقضى بسلبه ملعاذ بن عمرو بن اجلموح

  والرجالن معاذ بن عمرو بن اجلموح ومعاذ بن عفراء
وقف يوم بدر على القتلى فالتمس أبا جهل فلم جيده حىت } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر ابن عقبة أن رسول اهللا 
  م ال يعجزن فرعون هذه األمةفقال الله} صلى اهللا عليه وسلم{عرف ذلك يف وجه رسول اهللا 

فسعى له الرجال حىت وجده عبد اهللا بن مسعود مصروعا بينه وبني املعركة غري كبري مقنعا يف احلديد واضعا سيفه 



على فخذيه ليس به جرح وال يستطيع أن حيرك منه عضوا وهو مكب ينظر إىل األرض فلما رآه ابن مسعود طاف 
يه فلما دنا منه وأبصره ال يتحرك ظن أنه مثبت جراحا فأراد أن يضربه بسيفه حوله ليقتله وهو خائف أن ينوء إل

فخاف أن ال يغين شيئا فأتاه من ورائه فتناول قائم سيف أيب جهل فاستله وهو مكب ال يتحرك مث رفع سابغة البيضة 
 عنقه حدرا ويف يديه عن قفاه فضربه فوقع رأسه بني يديه مث سلبه فلما نظر إليه إذا هو ليس به جراح وأبصر يف

  وكتفه مثل آثار السياط
} صلى اهللا عليه وسلم{فأخربه بقتله والذي رأى به فقال النيب } صلى اهللا عليه وسلم{فأتى ابن مسعود النيب 

  زعموا ذلك ضرب املالئكة
مية بن خلف بالقتلى أن يطرحوا يف القليب فطرحوا فيه إال ما كان من أ} صلى اهللا عليه وسلم{وأمر رسول اهللا 

  فإنه انتفخ يف درعه فمألها فذهبوا ليحركوه فتزايل فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب واحلجارة
فقال يا أهل القليب بئس عشرية } صلى اهللا عليه وسلم{ويقال إهنم ملا ألقوا يف القليب وقف عليهم رسول اهللا 

  وآواين الناس وقاتلتموين ونصرين الناس النيب كنتم لنبيكم كذبتموين وصدقين الناس وأخرجتموين
  يا أهل القليب هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقا فإين قد وجدت ما وعدين ريب حقا

  فقال له أصحابه يا رسول اهللا أتكلم قوما موتى
  فقال هلم لقد علموا أن ما وعدهم رهبم حق

  لقد علموا} صلى اهللا عليه وسلم{ قالت عائشة والناس يقولون لقد مسعوا ما قلت هلم وإمنا قال رسول اهللا
حني نادى أصحاب القليب يا رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{ويف حديث أنس أن املسلمني قالوا لرسول اهللا 

  أتنادي قوما قد جيفوا
  فقال ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم ولكنهم ال يستطيعون أن جييبوين

  اهللا بن عمر وقال حسان بن ثابتوذكر ابن عقبة حنوا من ذلك عن نافع عن عبد 
  عرفت ديار زينب بالكثيب

  كخط الوحي يف الورق القشيب
  تداوهلا الرياح وكل جون
  من الومسي منهمر سكوب
  فأمسى رمسها خلقا وأمست
  يبابا بعد ساكنها احلبيب

  فدع عنك التذكر كل يوم
  ورد حرارة الصدر الكئيب
  وخرب بالذي ال عيب فيه
  وببصدق غري أخبار الكذ
  مبا صنع املليك غداة بدر

  لنا يف املشركني من النصيب
  غداة كأن مجعهم حراء

  بدت أركانه جنح الغروب



  فالقيناهم منا جبمع
  كأسد الغاب مردان وشيب

  أمام حممد قد وازروه
  على األعداء يف لقح احلروب

  بأيديهم صوارم مرهفات
  وكل جمرب ماضي الكعوب
  بنو األوس الغطارف آزرهتا

  جار يف الدين الصليببنو الن
  فغادرنا أبا جهل صريعا
  وعتبة قد تركنا باحلبوب
  وشيبة قد تركنا يف رجال

  ذوي حسب إذا نسبوا حسيب
  يناديهم رسول اهللا ملا

  قذفناهم كباكب يف القليب
  أمل جتدوا كالمي كان حقا
  وأمر اهللا يأخذ بالقلوب

  فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا
  صدقت وكنت ذا رأي مصيب

  افرالو
أن يلقوا يف القليب أخذ عتبة بن ربيعة فسحب إىل القليب فنظر رسول } صلى اهللا عليه وسلم{وملا أمر رسول اهللا 

فيما ذكر يف وجه أيب حذيفة بن عتبة فإذا هو كئيب قد تغري فقال يا أبا حذيفة لعلك } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 
  } ه وسلمصلى اهللا علي{دخلك من شأن أبيك شيء أو كما قال 

  قال ال واهللا يا رسول اهللا ما شككت يف أيب وال يف مصرعه ولكين كنت
أعرف من أيب رأيا وحلما وفضال فكنت أرجو أن يهديه ذلك لإلسالم فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه 

  من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنين ذلك
  قال له خرياخبري و} صلى اهللا عليه وسلم{فدعا له رسول اهللا 

مبكة فلما هاجر إىل املدينة حبسهم آباؤهم } صلى اهللا عليه وسلم{وكان يف قريش فتية أسلموا ورسول اهللا 
وعشائرهم مبكة وفتنوهم فافتتنوا مث ساروا مع قومهم إىل بدر فأصيبوا به مجيعا فنزل فيهم من القرآن فيما ذكر إن 

فيم كنتم قالوا كنا مستضعفني يف األرض قالوا أمل تكن أرض اهللا واسعة الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا 
  النساء ٩٧فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصريا 

وأولئك الفتية احلارث بن زمعة بن األسود وأبو قيس بن الفاكه وأبو قيس بن الوليد بن املغرية وعلي بن أمية بن 
  خلف والعاص بن منبه بن احلجاج

  أمر مبا يف العسكر مما مجع الناس فجمع} صلى اهللا عليه وسلم{إن رسول اهللا  مث



  فاختلف فيه املسلمون فقال من مجعه هو لنا
  وقال الذين كانوا يقاتلون العدو ويطلبونه واهللا لوال حنن ما أصبتموه لنحن شغلنا عنكم القوم حىت أصبتم ما أصبتم

  خمافة أن خيالف إليه العدو} ى اهللا عليه وسلمصل{وقال الذين كانوا حيرسون رسول اهللا 
واهللا ما أنتم بأحق به منا لقد رأينا أن نقتل العدو إذ منحنا اهللا أكتافهم ولقد رأينا أن نأخذ املتاع حني مل يكن دونه 

  كرة العدو فقمنا دونه فما أنتم بأحق به منا} صلى اهللا عليه وسلم{من مينعه ولكنا خفنا على رسول اهللا 
كان عبادة بن الصامت إذا سئل عن األنفال قال فينا معاشر أصحاب بدر أنزلت حني اختلفنا يف النفل وساءت فيه ف

  فقسمه بيننا عن بواء} صلى اهللا عليه وسلم{أخالقنا فنزعه اهللا من أيدينا فجعله إىل رسوله 
  يقول على السواء

  بنيفكان يف ذلك تقوى اهللا وطاعته وطاعة رسوله وصالح ذات ال
عبد اهللا بن رواحة بشريا إىل أهل العالية مبا فتح اهللا على رسوله وعلى } صلى اهللا عليه وسلم{مث بعث رسول اهللا 

املسلمني وبعث زيد بن حارثة إىل أهل السافلة قال أسامة بن زيد فأتانا اخلرب حني سوينا على رقية بنت رسول اهللا 
خلفين عليها مع زوجها عثمان أن زيد بن حارثة } اهللا عليه وسلم صلى{وكان رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{

  قد قدم

قال فجئته وهو واقف باملصلى وقد غشيه الناس وهو يقول قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام 
  وزمعة بن األسود وأبو البختري ابن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابنا احلجاج

  ق هذا قال نعم واهللا يا بينقلت يا أبه أح
قافال إىل املدينة ومعه األساري من املشركني وفيهم عقبة بن أيب معيط } صلى اهللا عليه وسلم{مث أقبل رسول اهللا 

من مضيق الصفراء نزل على كثيب يقال له } صلى اهللا عليه وسلم{والنضر بن احلارث حىت إذا خرج رسول اهللا 
  النفل الذي أفاء اهللا على املسلمني من املشركني على السواءسري إىل سرحة به فقسم هنالك 

مث ارحتل حىت إذا كان بالروحاء لقيه املسلمون يهنئونه مبا فتح اهللا عليه ومن معه من املسلمني فقال هلم سلمة بن 
صلى {م رسول اهللا سالمة بن وقش ما الذي هتنئوننا به فواهللا إن لقينا إال عجائز صلعا كالبدن املعلقة فنحرناها فتبس

  مث قال أي ابن أخي أولئك املأل} اهللا عليه وسلم
بالصفراء قتل النضر بن احلارث قتله علي ابن أيب طالب رضي اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{حىت إذا كان رسول اهللا 

يا حممد قال  عنه مث خرج حىت إذا كان بعرق الظبية قتل عقبة بن أيب معيط فقال عقبة حني أمر بقتله فمن للصبية
  النار

  فقتله عاصم بن ثابت بن أيب األقلح يف قول ابن عقبة وابن إسحاق
  وقال ابن هشام قتله علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

  وقالت قتيلة أخت النضر بن احلارث ملا بلغها مقتل أخيها
  يا راكبا إن األثيل مظنة

  من صبح خامسة وأنت موفق
  أبلغ هبا ميتا بأن حتية

  تزال هبا الركائب ختفقما إن 
  مين إليك وعربة مسفوحة



  حادت بواكفها وأخرى ختنق
  هل يسمعين النضر إن ناديته
  أم كيف يسمع ميت ال ينطق

  أحممد يا خري ضئو كرمية
  يف قومها والفحل فحل معرق
  ما كان ضرك لو مننت ورمبا
  من الفىت وهو املغيظ احملنق

  فالنضر أقرب من أسرت قرابة
  ن عتق يعتقوأحقهم إن كا

  ظلت سيوف بين أبيه تنوشه
  هللا أرحام هناك تشقق

  الكامل
ملا بلغه هذا الشعر قال لو بلغين هذا الشعر } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن هشام فيقال واهللا أعلم إن رسول اهللا 

  قبل مقتله ملننت عليه

يوم وقد كان فرقهم بني أصحابه وقال حىت قدم املدينة قبل األساري ب} صلى اهللا عليه وسلم{مث مضى رسول اهللا 
  استوصوا باألساري خريا

وكان أبو عزيز بن عمري أخو مصعب بن عمري ألبيه وأمه يف األساري قال وكنت يف رهط من األنصار حني أقبلوا 
صلى اهللا عليه {يب من بدر وكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوين باخلبز وأكلوا التمر لوصية رسول اهللا 

إياهم بنا ما تقع يف يد رجل منهم كسرة من اخلبز إال نفحين هبا قال فأستحي فأردها عليه فريدها علي ما } لموس
  ميسها

قال ومر يب أخي مصعب ورجل من األنصار يأسرين فقال له شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك فقال 
فقال له مصعب إنه أخي دونك فسألت أمه عن أغلى ما  له أبو عزيز فيما ذكر ابن هشام يا أخي هذه وصاتك يب
  فدي به قرشي فقيل هلا أربعة آالف درهم فبعثت ففدته هبا

  وذكر قاسم بن ثابت يف دالئله أن قريشا ملا توجهت إىل بدر مر هاتف
  من اجلن على مكة يف اليوم الذي أوقع هبم املسلمون وهو ينشد بأبعد صوت وال يرى شخصه

  ون بدرا وقيعةأزار احلنيفي
  سينقض منها ركن كسرى وقيصرا
  أبادت رجاال من لؤي وأبرزت
  خرائد يضربن الترائب حسرا
  فيا ويح من أمسى عدو حممد

  لقد جار عن قصد اهلدى وحتريا
  الطويل

 فقال قائلهم من احلنيفيون فقالوا هو حممد وأصحابه يزعمون اهنم على دين إبراهيم احلنيف مث مل يلبثوا أن جاءهم



  اخلرب اليقني
وكان أول من قدم مكة مبصاب قريش احليسمان بن عبد اهللا اخلزاعي فقالوا ما وراءك قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة 

بن ربيعة وأبو احلكم بن هشام وأمية بن خلف وزمعة بن األسود ونبيه ومنبه ابنا احلجاج وأبو البختري بن هشام 
ن أمية وهو قاعد يف احلجر واهللا أن يعقل هذا فسلوه عين قالوا ما فعل فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان ب

  صفوان بن أمية قال ها هو ذاك جالس يف احلجر وقد واهللا رأيت أباه وأخاه حني قتال

كنت غالما للعباس بن عبد املطلب وكان اإلسالم قد دخلنا } صلى اهللا عليه وسلم{وقال أبو رافع موىل رسول اهللا 
فأسلم العباس وأم الفضل وأسلمت وكان العباس يهاب قومه ويكره خالفهم فكان يكتم إسالمه وكان أهل البيت 

ذا مال كثري متفرق يف قومه وكان أبو هلب قد ختلف عن بدر فلما جاءه اخلرب عن مصاب أصحاب بدر من قريش 
فواهللا إين جلالس فيها أحنت  كبته اهللا وأخزاه ووجدنا يف أنفسنا قوة وعزة وكنت أعمل األقداح يف حجرة زمزم

أقداحي وعندي أم الفضل جالسة وقد سرنا ما جاءنا من اخلرب إذ أقبل أبو هلب جير رجليه بشر حىت جلس إىل طنب 
  احلجرة ظهره إىل ظهري

  فبينا هو جالس إذ قال الناس هذا أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب قد قدم
خلرب فجلس إليه والناس قيام عليه فقال يا ابن أخي أخربين كيف كان أمر فقال أبو هلب هلم إيل فعندك لعمري ا

الناس قال واهللا ما هو إال أن لقينا القوم منحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا وأمي اهللا مع 
  ئا وال يقوم هلا شيءذلك ما ملت الناس لقينا رجاال بيضا على خيل بلق بني السماء واألرض واهللا ما تليق شي

قال أبو رافع فرفعت طنب احلجرة بيدي مث قلت تلك واهللا املالئكة فرفع أبو هلب يده فضرب وجهي ضربة شديدة 
وثاورته فاحتملين وضرب يب األرض مث برك علي يضربين وكنت رجال ضعيفا فقامت أم الفضل إىل عمود من عمد 

  كرةاحلجرة فضربته به ضربة فلقت يف رأسه شجة من
  وقالت أتستضعفه أن غاب عنه سيده فقام موليا ذليال فواهللا ما عاش إال سبع ليال حىت رماه اهللا بالعدسة فقتله

  وذكر حممد بن جرير الطربي يف تارخيه أن العدسة قرحة كانت العرب تتشاءم هبا ويرون أهنا تعدي أشد العدوى
ثا ال تقرب جنازته وال حياول دفنه فلما خافوا السبة يف تركه فلما أصابت أبا هلب تباعد عنه بنوه وبقي بعد موته ثال

  حفروا له مث دفعوه بعود يف حفرته وقذفوه باحلجارة من بعيد حىت واروه

وقال ابن إسحاق يف رواية يونس بن بكري عنه إهنم مل حيفروا له ولكن أسندوه إىل حائط وقذفوا عليه احلجارة من 
  خلف احلائط حىت واروه

  ن عائشة رضي اهللا عنها كانت إذا مرت مبوضعه ذلك غطت وجههاويروى أ
وخرج البخاري يف صحيحه أن أبا هلب رآه بعض أهله يف املنام بشر حيبة أي حالة فقال ما لقيت بعدكم راحة غري 

  أين سقيت يف مثل هذه وأشار إىل النقرة بني السبابة واإلهبام بعتقي ثويبة
  وأرضعت عمه محزة وأبا سلمة بن عبد األسد} لى اهللا عليه وسلمص{وثويبة هذه أرضعت رسول اهللا 

وروى غري البخاري أن الذي رأى أبا هلب من أهله هو أخوه العباس وأنه قال مكثت حوال بعد موت أيب هلب ال 
  أراه يف نوم مث رأيته يف شر حال فقال ما لقيت بعدكم راحة إال أن العذاب خيفف عين كل يوم اثنني

ولد يوم االثنني فبشرت أبا هلب مبولده ثويبة موالته فقالت له أشعرت } صلى اهللا عليه وسلم{سول اهللا وذلك أن ر
أن آمنة ولدت غالما ألخيك عبد اهللا فقال هلا اذهيب فأنت حرة فنفعه ذلك وهو يف النار كما نفع أخاه أبا طالب 



  رته فهو أهون أهل النار عذاباواجتهاده يف منعه ونص} صلى اهللا عليه وسلم{ذبه عن رسول اهللا 
ويفعل اهللا ما يشاء مما يطابق سابق تقديره وقد قضى اهللا سبحانه بإحباط عمل الكافرين فمحال أن يقيم هلم يوم 
القيامة وزنا أو ينالوا عنده بشيء قدموه مما يتصور بصورة األعمال الصاحلة نعيما إال أنه رمبا جعل التفاوت بني 

  اء منهم مبقدار العذاب فيضاعفه على قوم أضعافا ويضع من شدائده عن آخرين ختفيفامجاهريهم وبني من ش
  وكل عذاب اهللا شديد فنعوذ برضا موالنا الكرمي من سخطه ومبعافاته من عقوبته

وحدث حممد بن إسحاق بن يسار عن حيىي بن عباد عن أبيه عباد بن عبد اهللا بن الزبري قال ناحت قريش على 
لوا ال تفعلوا فيبلغ حممدا وأصحابه فيشمتوا بكم وال تبعثوا يف أسراكم حىت تستأنوا هبم ال يأرب عليكم قتالهم مث قا

  حممد وأصحابه يف الفداء

قال وكان األسود بن املطلب قد أصيب له ثالثة من ولده زمعة وعقيل ابناه واحلارث بن زمعة وهو ابن ابنه وكان 
  ليل فقال لغالم له وقد ذهب بصره انظر هل أحل النحب هلحيب أن يبكي عليهم فسمع نائحة من ال

  بكت قريش على قتالها لعلي أبكي على أيب حكيمة يعين زمعة فإن جويف قد احترق
  فلما رجع إليه الغالم قال إمنا هي امرأة تبكي على بعري هلا أضلته

  قال فذاك حني يقول األسود
  أتبكي أن يضل هلا بعري
  دومينعها من النوم السهو
  فال تبكي على بكر ولكن
  على بدر تقاصرت اجلدود

  الوافر
  يف أبيات ذكرها ابن إسحاق
على األسود بن عبد املطلب هذا بأن يعمى اهللا بصره ويثكله } صلى اهللا عليه وسلم{وقد تقدم دعاء رسول اهللا 

من ولده فتمت إجابة اهللا  ولده فاستجيب له وفق دعائه سبق العمي أوال إىل بصره مث أصيب يوم بدر مبن مسي آنفا
  سبحانه رسوله فيه

إن له مبكة ابنا كيسا تاجرا ذا مال } صلى اهللا عليه وسلم{وكان يف األساري أبو وداعة السهمي فقال رسول اهللا 
وكأنكم به قد جاءكم يف طلب فداء أبيه فلما قالت قريش ال تعجلوا بفداء أسراكم ال يأرب عليكم حممد وأصحابه 

  عين صدقتم ال تعجلوا} صلى اهللا عليه وسلم{ابن أيب وداعة وهو الذي كان رسول اهللا  قال املطلب
  وانسل من الليل فقدم املدينة فأخذ أباه بأربعة آالف درهم

مث بعثت قريش يف فداء األساري فقدم مكرز بن حفص بن األخيف يف فداء سهيل بن عمرو وكان الذي أسره 
عوف فلما قاوهلم فيه مكرز وانتهى إىل رضاهم قالوا هات الذي لنا قال اجعلوا  مالك بن الدخشم أخو بين سامل بن

  رجلي مكان رجله وخلوا سبيله حىت يبعث إليكم بفدائه
  فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرزا مكانه عندهم فقال مكرز

  فديت بأذواد مثان سبا فىت
  ينال الصميم غرمها ال املواليا

  رهنت يدي واملال أيسر من يدي



  علي ولكين خشيت املخازيا
  وقلت سهيل خرينا فاذهبوا به

  ألبنائنا حىت ندير األمانيا
  الطويل

وكان سهيل قد قام يف قريش خطيبا عندما استنفرهم أبو سفيان فقال يا لغالب أتاركون أنتم حممدا والصبا من أهل 
  ه قوةيثرب يأخذون عريانكم وأموالكم من أراد ماال فهذا مايل ومن أراد قوة فهذ

ملا أسر سهيل يوم بدر يا رسول } صلى اهللا عليه وسلم{فريوى أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال لرسول اهللا 
  اهللا انزع ثنييت سهيل بن عمرو يدلع لسانه فال يقوم عليك خطيبا يف موطن أبدا

  ه عسى أن يقوم مقاما ال تذمهال أمثل به فيمثل اهللا يب وإن كنت نبيا إن} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
يف تثبيت أهل مكة على اإلميان مقام سيأيت ذكر } صلى اهللا عليه وسلم{فصدق اهللا ورسوله وكان لسهيل بعد وفاته 

  حديثه يف موضعه إن شاء اهللا
من أساري بدر فقيل أليب } صلى اهللا عليه وسلم{وكان عمرو بن أيب سفيان بن حرب أسريا يف يدي رسول اهللا 

  فيان بن حرب أفد عمرا ابنكس
  فقال أجيمع علي دمي ومايل قتلوا حنظلة وأفدي عمرا دعوه يف أيديهم ميسكونه ما بدا هلم

إذ خرج سعد بن النعمان بن أكال أخو بين } صلى اهللا عليه وسلم{فبينا هو كذلك حمبوس باملدينة عند رسول اهللا 
ا يف غنم له بالبقيع فخرج من هنالك معتمرا وال خيشى عمرو بن عوف معتمرا ومعه مرية له وكان شيخا مسلم

الذي صنع به مل يظن أنه حيبس مبكة إمنا جاء معتمرا وقد كان عهد قريشا ال يعرضون ألحد جاء حاجا أو معتمرا إال 
  خبري فعدا عليه أبو سفيان بن حرب مبكة فحبسه بابنه عمرو

  مث قال
  أرهط ابن أكال أجيبوا دعاءه

  لموا السيد الكهالتعاقدمت ال تس
  فإن بين عمرو لئام أذلة

  لئن مل تفكوا عن أسريهم الكبال
  الطويل

  فأجابه حسان بن ثابت فقال
  ولو كان سعد يوم مكة مطلقا
  ألكثر فيكم قبل أن يؤسر القتال
  بعضب حسام أو بصفراء نبعة
  حتن إذا ما أنبضت حتفز النبال

  الطويل
فأخربوه خربه وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أيب } صلى اهللا عليه وسلم{ومشى بنو عمرو بن عوف إىل رسول اهللا 

  فبعثوا به إىل أيب سفيان فخلى سبيل سعد} صلى اهللا عليه وسلم{سفيان فيفكوا به صاحبهم ففعل رسول اهللا 



} مصلى اهللا عليه وسل{وكان يف األساري أيضا أبو العاص بن الربيع بن عبد العزي بن عبد مشس خنت رسول اهللا 
يثين عليه يف صهره خريا وكان من رجال مكة املعدودين ماال وأمانة } صلى اهللا عليه وسلم{زوج ابنته زينب وكان 

قبل أن ينزل عليه } صلى اهللا عليه وسلم{وجتارة وهو ابن أخت خدجية رضي اهللا عنها وهي سألت رسول اهللا 
  ولدها الوحي أن يزوجه وكان ال خيالفها فزوجه وكانت تعدة مبنزلة

قبل أن ينزل عليه الوحي أن يزوجه وكان ال خيالفها فزوجه وكانت } صلى اهللا عليه وسلم{فلما أكرم اهللا رسوله 
تعدة مبنزلة ولدها فلما أكرم اهللا رسوله بنبوته آمنت به خدجية وبناته فصدقنه ودن بدينه وشهدن أن الذي جاء به 

  هو احلق وثبت أبو العاص على شركه
قريشا بأمر اهللا تبارك وتعاىل وبالعداوة قالوا إنكم فرغتم حممدا من مهه } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا فلما بادى 

  فردوا عليه بناته فاشغلوه هبن
  فمشوا إىل أيب العاص فقالوا له فارق صاحبتك وحنن نزوجك أي امرأة من قريش شئت

  امرأة من قريشقال ال ها اهللا إذا ال أفارق صاحبيت وما أحب أن يل هبا 
قد زوجه رقية أو أم كلثوم فقالوا له طلق } صلى اهللا عليه وسلم{مث مشوا إىل عتبة بن أيب هلب وكان رسول اهللا 

ابنة حممد وحنن ننكحك أي امرأة من قريش شئت فقال إن زوجتموين ابنة أبان بن سعيد بن العاص أو ابنة سعيد بن 
  العاص وفارقها

  ص وفارقا ومل يكن دخل هبا فأخرجها اهللا من يده كرامة هلا وهوانا لهفزوجوه بنت سعيد بن العا
  وخلف عليها عثمان بن عفان بعده

  ال حيل مبكة وال حيرم مغلوبا على أمره وكان} صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 
امت معه على إسالمها وهو اإلسالم قد فرق بني زينب ابنته وبني أيب العاص إال أنه كان ال يقدر أن يفرق بينهما فأق

  } صلى اهللا عليه وسلم{على شركه حىت هاجر رسول اهللا 

صلى اهللا عليه {فلما سارت قريش إىل بدر سار فيهم أبو العاص فأصيب يف األساري فكان باملدينة عند رسول اهللا 
يف فداء أيب العاص } مصلى اهللا عليه وسل{فلما بعث أهل مكة يف فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول اهللا } وسلم

صلى اهللا {مبال وبعثت فيه بقالدة هلا كانت خدجية أدخلتها هبا على أيب العاص حني بين هبا فلما رآها رسول اهللا 
رق هلا رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا هلا أسريها وتردوا عليها الذي هلا فافعلوا قالوا نعم يا } عليه وسلم
  رسول اهللا

  عليها ماهلافأطلقوه وردوا 
قد أخذ عليه أن خيلي سبيل زينب إليه أو وعده أبو العاص بذلك أو } صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 

صلى اهللا عليه {يف إطالقه ومل يظهر ذلك منه وال من رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{شرطه عليه رسول اهللا 
  فيعلم ما هو} وسلم

مكانه زيد بن حارثة } صلى اهللا عليه وسلم{مكة وخلى سبيله بعث رسول اهللا  إال أنه ملا خرج أبو العاص إىل
  ورجال من األنصار فقال كونا ببطن يأجح حىت متر بكما زينب فتصحباها حىت تأتياين هبا

  فخرجا وذلك بعد بدر بشهر أو سبعة فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تتجهز
أجتهز مبكة لقيتين هند ابنة عتبة فقالت يا ابنة حممد أمل يبلغين أنك تريدين اللحوق بأبيك قالت ما  قالت زينب بينا أنا

  أردت ذلك



قالت أي ابنة عم ال تفعلي إن كانت لك حاجة مبتاع مما يرفق بك يف سفرك أو مبال تتبلغني به إىل أبيك فإن عندي 
  دخل بني الرجالحاجتك فال تضطين مين فإنه ال يدخل بني النساء ما ي

  قالت زينب فواهللا ما أراها قالت ذلك إال لتفعل ولكين خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك وجتهزت
من جهازها قدم إليها كنانة بن الربيع أخو زوجها بعريا فركبته } صلى اهللا عليه وسلم{وملا فرغت بنت رسول اهللا 

 هودج هلا وحتدث بذلك رجال قريش فخرجوا يف طلبها حىت وأخذ قوسه وكنانته مث خرج هبا هنارا يقود هبا وهي يف
  أدركوها بذي طوى فكان أول من سبق إليها هبار بن األسود الفهري فروعها هبار بالرمح

وهي يف هودج هلا وكانت حامال فيما يزعمون فلما ريعت طرحت ذا بطنها وبرك محوها كنانة ونثر كنانته مث قال 
  وضعت فيه سهما واهللا ال يدنو مين رجل إال

  فتكركر الناس عنه وأتى أبو سفيان بن حرب يف جلة من قريش فقال أيها الرجل كف عنا نبلك حىت نكلمك
فكف فأقبل أبو سفيان حىت وقف عليه فقال إنك مل تصب خرجت باملرأة على رءوس الناس عالنية وقد عرفت 

ت إليه ابنته عالنية على رءوس الناس من بني أظهرنا مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من حممد فيظن الناس إذا خرج
أن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا اليت كانت وأن ذلك من ضعف ووهن ولعمري ما لنا حببسها عن أبيها من 

حاجة وما لنا يف ذلك من ثؤرة ولكن أرجع املرأة حىت إذا هدأت األصوات وحتدث الناس أن قد رددناها فسلها 
  يهاسرا وأحلقها بأب

ففعل فأقامت ليايل حىت إذا هدأت األصوات خرج هبا ليال حىت أسلمها إىل زيد بن حارثة وصاحبه فقدما هبا على 
  } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

  وملا انصرف الذين خرجوا إىل زينب لقيتهم هند بنت عتبة فقالت هلم
  أيف السلم أعيار جفاء وغلظة

  ويف احلرب أشباه النساء العوارك
  الطويل

بسرية بعثها بتحريق هبار بن األسود أو الرجل الذي سبق معه إىل زينب إن } صلى اهللا عليه وسلم{وأمر رسول اهللا 
ظفروا هبما مث بعث إليهم فقال إين كنت قد أمرتكم بتحريق هذين الرجلني إن أخذمتومها مث رأيت أنه ال ينبغي أن 

  ما فاقتلومهايعذب بالنار إال اهللا عز وجل فإن ظفرمت هب
حني فرق بينهما اإلسالم حىت إذا كان } صلى اهللا عليه وسلم{وأقام أبو العاص مبكة وأقامت زينب عند رسول اهللا 

قبيل الفتح خرج أبو العاص تاجرا إىل الشام وكان رجال مأمونا مبال له وأموال لرجال من قريش أبضعوها معه فلما 
  فرغ من

فأصابوا ما معه وأعجزهم هاربا فلما قدمت } صلى اهللا عليه وسلم{لرسول اهللا  جتارته وأقبل قافال لقيته سرية
} صلى اهللا عليه وسلم{السرية مبا أصابوا من ماله أقبل أبو العاص حتت الليل حىت دخل على زينب بنت رسول اهللا 

الصبح فكرب وكرب الناس إىل } صلى اهللا عليه وسلم{فاستجار هبا فأجارته وجاء يف طلب ماله فلما خرج رسول اهللا 
  معه صرخت زينب من صفة النساء أيها الناس إين قد أجرت أبا العاص بن الربيع

من الصالة أقبل على الناس فقال أيها الناس هل مسعتم ما مسعت قالوا } صلى اهللا عليه وسلم{فلما سلم رسول اهللا 
  عتم إنه جيري على املسلمني أدناهمنعم قال أما والذي نفس حممد بيده ما علمت بشيء حىت مسعت ما مس



  مث انصرف فدخل على ابنته فقال أي بنية أكرمي مثواه وال خيلصن إليك فإنك ال حتلني له
وبعث إىل السرية الذين أصابوا مال أيب العاص فقال هلم إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له ماال فإن 

  ك وإن أبيتم فهو يفء اهللا الذي أفاء عليكم فأنتم أحق بهحتسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا حنب ذل
قالوا يا رسول اهللا بل نرده عليه فردوه عليه حىت إن الرجل ليأيت بالدلو ويأيت الرجل بالشنة واإلداوة حىت إن الرجل 

من قريش ماله ليأيت بالشظاظ حىت ردوا عليه ماله بأسره ال يفقد منه شيئا مث احتمل إىل مكة فأدى إىل كل ذي مال 
  مث قال يا معشر قريش هل بقي ألحد منكم عندي مال مل يأخذه قالوا ال فجزاك اهللا خريا فقد وجدناك وفيا كرميا

قال فإين أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله واهللا ما منعين من اإلسالم عنده إال ختوف أن تظنوا أين إمنا 
  ها اهللا إليكم وفرغت منها أسلمتأردت أن آكل أموالكم فلما أدا

  } صلى اهللا عليه وسلم{مث خرج حىت قدم على رسول اهللا 
وحكي ابن هشام عن أيب عبيدة أن أبا العاص ملا قدم من الشام ومعه أموال املشركني قيل له هل لك أن تسلم 

  وتأخذ هذه األموال فإهنا للمشركني فقال بئس ما أبدأ به إسالمي أن أخون أمانيت
  على نفر من األساري من قريش بغري فداء منهم أبو} صلى اهللا عليه وسلم{من رسول اهللا و

فقال يا رسول اهللا لقد } صلى اهللا عليه وسلم{عزة عمرو بن عبد اهللا اجلمحي كان حمتاجا ذا بنات فكلم رسول اهللا 
  عرفت مايل من مال وإين لذو حاجة وذو عيال فامنن علي

وأخذ عليه أن ال يظاهر عليه أحدا فقال أبو عزة يف ذلك ميدح رسول } لى اهللا عليه وسلمص{فمن عليه رسول اهللا 
  ويذكر فضله على قومه} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 

  ومن مبلغ عين الرسول حممدا
  بأنك حق واملليك محيد

  وأنت امرؤ تدعو إىل احلق واهلدى
  عليك من اهللا العظيم شهيد
  وأنت امرؤ بوئت فينا مباءة

  هلا درجات سهلة وصعود
  فإنك من حاربته حملارب
  شقي ومن ساملته لسعيد

  ولكن إذا ذكرت بدرا وأهله
  تأوب ما يب حسرة وقعود

  الطويل
وذكر موسى بن عقبة أن املسلمني جهدوا على أيب عزة هذا عندما أسر ببدر أن يسلم فقال ال حىت أضرب يف 

  اخلزرجية يوما إىل الليل
مما يقتضي التصريح برسالته فال أعلم له خمرجا إن } صلى اهللا عليه وسلم{اورته رسول اهللا وما وقع يف شعره وحم

فعاد على عدو اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{صح إال أن يكون ذلك من مجلة ما قصد به أبو عزة أن خيدع رسول اهللا 
صلى اهللا {إلعداد حلرب رسول اهللا ما ائتمر ومل خيدع إال نفسه وما شعر وذلك أنه ملا أخذت قريش قبل أحد يف ا

طلبا بثأرهم يف يوم بدر قال صفوان بن أمية أليب عزة هذا يا أبا عزة إنك امرؤ شاعر فأعنا بلسانك } عليه وسلم



  فاخرج معنا
  فقال إن حممدا قد من علي فال أريد أن أظاهر عليه

جعل بناتك مع بنايت يصيبهن ما أصاهبن قال بلى فأعنا بنفسك فلك اهللا علي إن رجعت أن أعينك وإن أصبت أن أ
  من عز ويسر

  فخرج أبو عزة يسري يف هتامة ويدعو بين كنانة ويقول
  أيا بين عبد مناة الرزام
  أنتم محاة وأبوكم حام

  ال تعدموين نصركم بعد العام
  ال تسلموين ال حيل إسالم

  الراجز
  بعد الوقعة} ليه وسلمصلى اهللا ع{مث كان من األمر يوم أحد ما كان وخرج رسول اهللا 

يف وجهه ذلك أبا عزة اجلمحي } صلى اهللا عليه وسلم{مرهبا لعدوه حىت انتهى إىل محراء األسد فأخذ رسول اهللا 
  فقال يا رسول اهللا أقلين

واهللا ال متسح عارضيك مبكة تقول خدعت حممدا مرتني اضرب عنقه يا } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  زبري

  هفضرب عنق
قال له إن املؤمن ال يلدغ من } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر ابن هشام فيما بلغه عن سعيد بن املسيب أن رسول اهللا 

  جحر مرتني اضرب عنقه يا عاصم بن ثابت فضرب عنقه
وأصحابه مبكة } صلى اهللا عليه وسلم{وكان عمري بن وهب شيطانا من شياطني قريش وممن كان يؤذي رسول اهللا 

منه عنتا وكان ابنه وهب بن عمري يف أساري بدر فجلس عمري مع صفوان بن أمية يف احلجر بعد مصاب ويلقون 
  أهل بدر بيسري فذكر أصحاب القليب ومصاهبم فقال له صفوان فواهللا إن يف العيش خري بعدهم

يعة بعدي لركبت فقال له عمري صدقت واهللا أما واهللا لوال دين علي ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الض
  إىل حممد حىت أقتله فإن يل فيهم علة ابين أسري يف أيديهم

فاغتنمها صفوان فقال علي دينك أنا أقضيه عنك وعيالك مع عيايل أواسيهم ما بقوا ال يسعين شيء ويعجز عنهم 
  قال عمري فاكتم عين شأين وشأنك قال أفعل

  ملدينةمث أمر عمري بسيفه فشحذ له وسم مث انطلق حىت قدم ا
فبينا عمر بن اخلطاب يف نفر من املسلمني يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم اهللا به وما أراهم من عدوهم 

إذ نظر عمر إىل عمري بن وهب حني أناخ على باب املسجد متوشحا السيف فقال هذا الكلب عدو اهللا عمري بن 
  م يوم بدروهب ما جاء إال لشر وهذا الذي حرش بيننا وحزرنا للقو

فقال يا نيب اهللا هذا عدو اهللا عمري بن وهب قد جاء متوشحا } صلى اهللا عليه وسلم{مث دخل عمر على رسول اهللا 
  سيفه

  قال فأدخله علي
  فأقبل عمر حىت أخذ حبمالة سيفه يف عنقه فلببه هبا وقال لرجال من األنصار كانوا معه ادخلوا على رسول



  جلسوا عنده واحذروا عليه هذا اخلبيث فإنه غري مأمونفا} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 
  كذلك قال أرسله يا عمر أدن يا عمري} صلى اهللا عليه وسلم{مث دخل به فلما رآه رسول اهللا 

قد أكرمنا اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فدنا مث قال أنعموا صباحا وكانت حتية أهل اجلاهلية بينهم فقال رسول اهللا 
  تك يا عمري بالسالم حتية أهل اجلنة قال أما واهللا إن كنت هبا يا حممد حلديث عهدبتحية خري من حتي

قال فما جاء بك يا عمري قال جئت هلذا األسري الذي يف أيديكم فأحسنوا فيه قال فما بال السيف يف عنقك فقال 
  قبحها اهللا من سيوف وهل أغنت شيئا قال اصدقين ما الذي جئت له قال ما جئت إال لذلك

قال بلى قعدت أنت وصفوان بن أمية يف احلجر فذكرمتا أصحاب القليب من قريش مث قلت لوال دين علي وعيال 
  عندي خلرجت حىت أقتل حممدا فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلين له واهللا حائل بينك وبني ذلك

أتينا به من خرب السماء وما ينزل عليك من قال عمري أشهد أنك رسول اهللا قد كنا يا رسول اهللا نكذبك مبا كنت ت
الوحي وهذا أمر مل حيضره إال أنا وصفوان فواهللا إين ألعلم ما أتاك به إال اهللا فاحلمد هللا الذي هداين لإلسالم وساقين 

  هذا املساق
طلقوا له فقهوا أخاكم يف دينه وأقرئوه القرآن وأ} صلى اهللا عليه وسلم{مث شهد بشهادة احلق فقال رسول اهللا 

  أسريه ففعلوا
مث قال يا رسول اهللا إين كنت جاهدا على إطفاء نور اهللا شديد األذى ملن كان على دين اهللا وأنا أحب أن تأذن يل 
  فأقدم مكة فأدعوهم إىل اهللا واىل اإلسالم لعل اهللا يهديهم وإال آذيتهم يف دينهم كما كنت أوذي أصحابك يف دينهم

  فلحق مبكة} اهللا عليه وسلمصلى {فأذن له رسول اهللا 
  وكان صفوان حني خرج عمري يقول أبشروا بوقعة تأتيكم اآلن يف أيام تنسيكم وقعة بدر

وكان يسأل عنه الركبان حىت قدم راكب فأخربه عن إسالمه فحلف أن ال يكلمه أبدا وال ينفعه بنفع أبدا فلما قدم 
  أذى شديدا فأسلم على يديه ناس كثري عمري مكة أقام هبا يدعو إىل اإلسالم ويؤذي من خالفه

وعمري هذا أو احلارث بن هشام يشك ابن إسحاق هو الذي رأى إبليس حني نكص على عقبيه يوم بدر فقال أين 
  أي سراق ومثل عدو اهللا فذهب

 ٤٨م فأنزل اهللا تبارك وتعاىل فيه وإذ زين هلم الشيطان أعماهلم وقال ال غالب لكم اليوم من الناس وإين جار لك
األنفال فذكر استدراج إبليس إياهم بتشبهه بسراقة بن مالك بن جعشم هلم حني ذكروا ما بينهم وبني بين بكر من 

احلرب يقول اهللا عز وجل فلما تراءت الفئتان ونظر عدو اهللا إىل جنود اهللا من املالئكة قد أيد اهللا هبم رسوله 
يء منكم إين أرى ما ال ترون وصدق عدو اهللا الكذوب رأى واملؤمنني على عدوهم نكص على عقبيه وقال إين بر

ما مل يروا وقال إين أخاف اهللا واهللا شديد العقاب فذكر أهنم كانوا يرونه يف كل منزل يف صورة سراقة ال ينكرونه 
  حىت إذا كان يوم بدر والتقى اجلمعان نكص على عقبيه فأوردهم مث أسلمهم

  ويف ذلك يقول حسان بن ثابت
  الذين هم آووا نبيهمقومي 

  وصدقوه وأهل األرض كفار
  إال خصائص أقوام هم سلف
  للصاحلني مع األنصار أنصار



  مستبشرين بقسم اهللا قوهلم
  ملا أتاهم كرمي األصل خمتار

  أهال وسهال ففي أمن ويف سعة
  نعم النيب ونعم القسم واجلار

  فأنزلوه بدار ال خياف هبا
  من كان جارهم دارا هي الدار

  وهم هبا األموال إذ قدمواوقامس
  مهاجرين وقسم اجلاحد النار
  سرنا وساروا إىل بدر حلينهم

  لو يعلمون يقني العلم ما ساروا
  دالهم بغرور مث أسلمهم
  إن اخلبيث ملن وااله غرار

  وقال إين لكم جار فأوردهم
  شر املوارد فيه اخلزي والعار
  مث التقينا فولوا عن سراهتم
  غاروامن منجدين ومنهم فرقة 

  البسيط
  ويروى أن قريشا رأوا سراقة املدجلي بعد وقعة بدر وهو الذي متثل هلم

إبليس يف صورته يوم بدر كما تقدم فقالوا له يا سراقة أخرمت الصف وأوقعت فينا اهلزمية فقال واهللا ما علمت 
  بشيء من أمركم حىت كانت هزميتكم وما شهدت معكم

  نزل اهللا يف ذلك فعلموا أنه كان إبليس متثل هلمفما صدقوه حىت أسلموا ومسعوا ما أ
  وملا انقضى أمر بدر أنزل اهللا تبارك وتعاىل فيه من القرآن األنفال بأسرها

وكان مجيع من شهد بدرا من املسلمني من املهاجرين واألنصار من شهدها ومن ضرب له بسهمه وأجره ثالمثائة 
انون رجال ثالثة منهم ضرب هلم بسهامهم وأجورهم ومل يشهدوا رجل وأربعة عشر رجال من املهاجرين ثالثة ومث

ملرضها الذي توفيت فيه قبل } صلى اهللا عليه وسلم{وهم عثمان بن عفان ختلف على امرأته رقية بنت رسول اهللا 
  بسهمه} صلى اهللا عليه وسلم{من بدر فضرب له رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{أن يرجع رسول اهللا 

  يا رسول اهللا قال وأجرك قال وأجري
من بدر } صلى اهللا عليه وسلم{وطلحة بن عبيد اهللا وسعيد بن زيد كانا بالشام فرجعا بعد رجوع رسول اهللا 

  فضرب لكليهما بسهمه
  قال وأجري يا رسول اهللا قال وأجرك

صلى اهللا { ومن األوس واحد وستون اثنان منهم ضرب هلما بسهميهما عاصم بن عدي العجالين رده رسول اهللا
  بعد أن خرج معه وضرب له بسهمه وخوات بن جبري ضرب له أيضا بسهمه} عليه وسلم



صلى اهللا عليه {ومن اخلزرج مائة وسبعون رجال منهم احلارث بن الصمة كسر به بالروحاء فضرب له رسول اهللا 
  بسهمه} وسلم

بعة عشر رجال ستة من قريش عبيدة بن أر} صلى اهللا عليه وسلم{واستشهد يومئذ من املسلمني مع رسول اهللا 
احلارث بن املطلب وعمري بن أيب وقاص الزهري وذو الشمالني بن عبد عمرو حليف بين زهرة وعاقل بن البكري 

  حليف لبين عدي ومهجع موىل عمر بن اخلطاب وصفوان بن بيضاء
  ومن األنصار مثانية نفر مخسة من األوس سعد بن خيثمة ومبشر بن عبد

من بين عمرو بن عوف ويزيد بن احلارث الذي يقال له ابن فسحم من بين احلارث بن اخلزرج وعمري بن املنذر 
  احلمام من بين سلمة ورافع بن املعلى من بين جشم

وثالثة من اخلزرج من بين النجار حارثة بن سراقة وعوف ومعوذ ابنا احلارث بن رفاعة منهم ومها ابنا عفراء رمحة 
  ورضوانهاهللا على مجيعهم 

وكان مع املسلمني يوم بدر من اخليل فرس الزبري بن العوام وفرس مرثد بن أيب مرثد الغنوي وفرس املقداد بن 
  عمرو البهراين

  وذكر ابن إسحاق أن مجيع من أحصي له من قتلى قريش من املشركني يوم بدر مخسون رجال
املشركني كانوا سبعني رجال و األسرى كذلك  وقال ابن هشام حدثين أبو عبيدة عن أيب عمرو أن قتلى بدر من

  وهو قول ابن عباس وسعيد بن املسيب ويف كتاب اهللا تبارك وتعاىل أو ملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها
يقول ألصحاب أحد وكان من استشهد منه سبعني رجال يقول قد أصبتم يوم بدر مثلي من استشهد منهم يوم أحد 

  اسبعني قتيال وسبعني أسري
  وأنشدين أبو زيد األنصاري لكعب بن مالك من قصيدة له ينعي قتلى بدر

  فأقام بالعطن املعطن منهم سبعون عتبة منهم واألسود والكامل( 
  وكان مما قيل يف يوم بدر من الشعر قول محزة بن عبد املطلب يرمحه اهللا ومن أهل العلم من ينكرها له

  آمل تر أمرا كان من عجب الدهر
  أسباب مبينة األمر و للحني

  وما ذاك إال أن قوما أفادهم
  فحانوا تواحي بالعقوق وبالكفر
  عشية راحوا حنو بدر جبمعهم
  فكانوا رهونا للركية من بدر
  وكنا طلبنا العري مل نبغ غريها
  فساروا إلينا فالتقينا على قدر

  فلما التقينا مل تكن مثنوية
  لنا غري طعن باملثقفة السمر

  ي اهلام حدهاوضرب ببيض خيتل



  مشهرة األلوان بينة األثر
  وحنن تركنا عتبة الغي ثاويا

  وشيبة يف قتلي جترجم يف اجلفر
  وعمرو ثوى فيمن ثوى من محاهتم

  فشقت جيوب النائحات على عمرو
  جيوب نساء من لؤي بن غالب
  كرام تفرعن الذوائب من فهر
  أولئك قوم قتلوا يف ضالهلم
  وخلوا لواء غري حمتضر النصر

  واء ضالل قاد إبليس أهلهل
  فخاس هبم إن اخلبيث إىل غدر
  وقال هلم إذ عاين األمر واضحا
  برئت إليكم ما يب اليوم من صرب

  فإين أرى ما ال ترون وإنين
  أخاف عقاب اهللا واهللا ذو قسر
  فقدمهم للحني حىت تورطوا
  وكان مبا مل خيرب القوم ذا خرب
  فكانوا غداة البئر ألفا ومجعنا

   كاملسدمة الزهرثالث مئني
  وفينا جنود اهللا حني ميدنا

  هبم يف مقام مث مستوضح الذكر
  فشد هبم جربيل حتت لوائنا
  لدى مأزق فيه مناياهم جتري

  الطويل
  وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف يوم بدر ومل ير ابن هشام أحدا يعرفها من أهل العلم بالشعر

  أمل تر أن اهللا أبلي رسوله
  ز ذي اقتدار وذي فضلبالء عزي

  مبا أنزل الكفار دار مذلة
  فالقوا هوانا من إسار ومن قتل
  فأمسى رسول اهللا قد عز نصره
  وكان رسول اهللا أرسل بالعدل

  فجاء بفرقان من اهللا منزل
  مبينة آياته لذوي العقل



  فآمن أقوام بذاك وأيقنوا
  فأمسوا حبمد اهللا جمتمعي الشمل

  وأنكر أقوام فزاغت قلوهبم
  زادهم ذو العرش خبال على خبلف

  وأمكن منهم يوم بدر رسوله
  وقوما غضابا فعلهم أحسن الفعل
  بأيديهم بيض خفاف عصوا هبا
  وقد حادثوها باجلالء وبالصقل
  فكم تركوا من ناشيء ذي محية
  صريع ومن ذي جندة منهم كهل
  تبيت عيون النائحات عليهم
  جتود بإسيال الرشاش وبالوبل

  الغي وابنه نوائح تنعي عتبة
  وشيبة تنعاه وتنعى أبا جهل

  وذا الرجل تنعى وابن جدعان فيهم
  مسلبة حري مبينة الثكل

  ثوى منهم يف بئر بدر عصابة
  ذوي جندات يف احلروب ويف احملل
  دعا الغي منهم من دعا فأجابه
  وللغي أسباب مرمقة الوصل

  فأضحوا لدى دار اجلحيم مبعزل
  غلعن الشغب والعدوان يف أشغل الش

  الطويل
  وقال كعب بن مالك أخو بين سلمة يذكر بدرا

  عجبت ألمر اهللا واهللا قادر

  على ما أراد ليس هللا قاهر
  قضى يوم بدر أن نالقي معشرا
  بغوا وسبيل الغي يف النار جائر

  وقد حشدوا واستنفروا من يليهم
  من الناس حىت مجعهم متكاثر
  وسارت إلينا ال حتاول غرينا

  ا وعامربأمجعها كعب مجيع
  وفينا رسول اهللا واألوس حوله



  له معقل منهم عزيز وناصر
  ومجع بين النجار حتت لوائه
  ميشون يف املاذي والنقع ثائر
  فلما لقيناهم وكل جماهد

  ألصحابه مستبسل النفس صابر
  شهدنا بأن اهللا ال رب غريه
  وأن رسول اهللا باحلق ظاهر

  وقد عريت بيض خفاف كأهنا
  يك شاهرمقاييس يزهيها لعين

  هبن أيدنا مجعهم فتبددوا
  وكان يالقي احلني من هو فاجر
  فكب أبو جهل صريعا لوجهه
  وعتبة قد غادرته وهو عاثر

  وشيبة والتيمي غادرن يف الوغى
  وما منهما إال بذي العرش كافر
  فأمسوا وقود النار يف مستقرها
  وكل كفور يف جهنم صائر

  تلظى عليهم وهي قد شب محيها
  واحلجارة ساجر بزبر احلديد

  وكان رسول اهللا قد قال أقبلوا
  فولوا وقالوا إمنا أنت ساحر
  ألمر أراد اهللا أن يهلكوا به
  وليس ألمر محه اهللا زاجر

  الطويل
ولضرار بن اخلطاب الفهري يف هذا الروي شعر ذكر ابن إسحاق أن كعب بن مالك أجابه عنه هبذا الشعر الذي 

  لشعر أن ضرارا هو الذي أجاب كعب بن مالك ونقض عليهكتبناه آنفا واألظهر من مقتضى ا
  وهذا شعر ضرار

  عجبت لفخر األوس واحلني دائر
  عليهم غدا والدهر فيه بصائر

  وفخر بين النجار أن كان معشر
  أصيبوا ببدر كلهم مث صابر

  فإن تك قتلى غودرت من رجالنا
  فإنا رجال بعدهم سنغادر



  وتردي بنا جرد عناجيج وسطكم
  وس حىت يشفي النفس ثائربين األ

  ووسط بني النجار سوف نكرها
  هلا بالقنا والدارعني زوافر

  فنترك صرعي تعصب الطري حوهلم
  وليس هلم إال األماين ناصر

  وتبكيهم من أهل يثرب نسوة
  هلن هباليل عن النوم ساهر
  وذلك أنا ال تزال سيوفنا
  هبن دم ممن حياربن مائر

  فإن تظفروا يف يوم بدر فإمنا
  أمحد أمسى جدكم وهو ظاهرب

  وبالنفر األخيار هم أولياؤه
  حيامون يف الألواء واملوت حاضر

  يعد أبو بكر ومحزة منهم
  ويدعى علي وسط من أنت ذاكر

  أولئك ال من نتجت يف ديارها
  بنو األوس والنجار حني تفاخر
  ولكن أبوهم من لؤي بن غالب
  إذا عدت األنساب كعب وعامر

   كل معركهم الطاعنون اخليل يف
  غداة اهلياج األطيبون األكاثر

  الطويل
  ومن شعر حسان بن ثابت يعرض باحلارث بن هشام وفراره عن يوم بدر

  إن كنت كاذبة الذي حدثتين
  فنجوت منجى احلارث بن هشام

  ترك األحبة أن يقاتل دوهنم
  وجنا برأس طمرة وجلام

  الكامل
  فأجابه احلارث بن هشام فيما ذكر فقال

  ما تركت قتاهلم اهللا أعلم
  حىت علوا فرسي بأشقر مزبد
  وعرفت أىن إن أقاتل واحدا



  أقتل وال يضرر عدوي مشهدي
  فصددت عنهم واألحبة فيهم
  طمعا هلم بعقاب يوم مفسد

  وقال حسان بن ثابت أيضا ويقال إهنا لعبد اهللا بن احلارث السهمي يشبه أهنا من قصيدة
  مستشعري حلق املاذي يقدمهم

  ماض غري رعديد جلد النحيزة
  أعين رسول اإلله احلق فضله
  على الربية بالتقوى وباجلود

  وقد زعمتم بأن حتموا ذماركم
  وماء بدر زعمتم غري مورود
  مث وردنا ومل نسمع لقولكم
  حىت شربنا رواء غري تصريد
  مستعصمني حببل غري منجذم
  مستحكم من حبال اهللا ممدود
  فينا الرسول وفينا احلق نتبعه

  مات ونصر غري حمدودحىت امل
  البسيط

  وقال حسان بن ثابت أيضا
  أال ليت شعري هل أتى أهل مكة
  إبادتنا الكفار يف ساعة العسر
  قتلنا سراة القوم عند جمالنا

  فلم يرجعوا إال بقاصمة الظهر
  فكم قد قتلنا من كرمي مزرء
  له حسب يف قومه نابه الذكر
  تركناهم للعاويات يتبنهم
  مية القعرويصلون نارا بعد حا

  لعمرك ما حامت فوارس مالك
  وأشياعهم يوم التقينا على بدر

  الطويل
وقال عبيدة بن احلارث بن املطلب يف يوم بدر يذكر مبارزته هو ومحزة وعلي عدوهم وما كان من إصابة رجله 

  يومئذ
  قال ابن هشام وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها له

  ستبلغ عنا أهل مكة وقعة



  عن ذاك نائيا يهب هلا من كان
  بعتبة إذ ويل وشيبة بعده

  وما كان فيها بكر عتبة راضيا
  فإن تقطعوا رجلي فإين مسلم
  أرجي هبا عيشا من اهللا دانيا

  مع احلور أمثال التماثيل أخلصت
  مع اجلنة العليا ملن كان عاليا

  وبعت هبا عيشا تعرفت صفوه
  وعاجلته حىت فقدت األدانيا
  وأكرمين الرمحن من فضل منه

  بثوب من اإلسالم غطى املساويا
  وما كان مكروها إيل قتاهلم

  غداة دعا األكفاء من كان داعيا
  لقيناهم كاألسد تعثر بالقنا

  نقاتل يف الرمحن من كان عاصيا
  فما برحت أقدامنا من مقامنا

  ثالثتنا حىت أزيروا املنانيا
  الطويل

  رك أبو طالب هذا اليوم لعلم أين أحق منه مبا قال حني يقولقال ابن هشام ملا أصيبت رجل عبيدة قال أما واهللا لو أد
  كذبتم وبيت اهللا نبزي حممدا
  وملا نطاعن حوله ونناضل
  ونسلمه حىت نصرع حوله
  ونذهل عن أبنائنا واحلالئل

  الطويل
لصفراء وملا هلك عبيدة بن احلارث من مصاب رجله قالت هند ابنة أثاثة بن عباد بن املطلب ترثيه وكانت وفاته با

  وهبا دفن يرمحه اهللا تعاىل
  لقد ضمن الصفراء جمدا وسؤددا
  وحلما أصيال وافر اللب والعقل

  عبيدة فابكيه ألضياف غربة
  وأرملة هتوي ألشعث كاجلذل
  وبكيه لألقوام يف كل شتوة

  إذا امحر آفاق السماء من احملل
  وبكيه لأليتام والريح زفزف



  وتشتيت قدر طال ما أزبدت تغلي
  بح النريان قد مات ضوؤهافإن تص

  فقد كان يذكيهن باحلطب اجلزل
  لطارق ليل أو مللتمس القرى

  ومستنبح أضحى لديه على رسل
  الطويل

  ويبكي أصحاب القليب من قريش} صلى اهللا عليه وسلم{وقال طالب بن أيب طالب ميدح النيب 
  أال إن عيين أنفدت ماءها سكبا

  تبكي على كعب وما إن ترى كعبا
  كعبا يف احلروب ختاذلوا أال إن

  وأرداهم ذا الدهر واجترحوا ذنبا
  وعامر تبكي للملمات غدوة

  فيا ليت شعري هل أرى هلما قربا
  مها أخواي لن يعدا لغية

  تعد ولن يستام جارمها غصبا
  فيا أخوينا عبد مشس ونوفال
  فدا لكما ال تبعثوا بيننا حربا
  وال تصبحوا من بعد ود وألفه

  م يشتكي النكباأحاديث فيها كلك
  أمل تعلموا ما كان يف حرب داحس
  وجيش أيب يكسوم إذ مألوا الشعبا

  فلوال دفاع اهللا ال شيء غريه
  ألصبحتم ال متنعون لكم سربا
  فما إن جنينا يف قريش عظيمة

  سوى أن محينا خري من وطئ التربا
  أخا ثقة يف النائبات مرزأ

  كرميا ثناه ال خبيال وال ذربا

  ون يغشون بابهيطيف به العاف
  يؤمون هنرا ال نزورا وال صربا
  فواهللا ال تنفك نفسي حزينة

  متلمل حىت تصدقوا اخلزرج الضربا
  الطويل

منها يف } صلى اهللا عليه وسلم{وكانت وقعة بدر يوم اجلمعة لسبع عشرة من شهر رمضان وكان فراغ رسول اهللا 



  عقبه أو يف شوال بعده
 سبع ليال حىت غزا بنفسه يريد بين سليم فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر فأقام عليه فلما قدم املدينة مل يقم هبا إال

ثالث ليال مث رجع إىل املدينة ومل يلق كيدا فأقام هبا بقية شوال وذا القعدة وأفدى يف إقامته تلك جل األساري من 
  قريش

صلى {سه ماء من جنابة حىت يغزو حممدا وكان أبو سفيان بن حرب حني رجع فل قريش من بدر نذر أن ال ميس رأ
فخرج يف مائيت راكب من قريش لترب ميينه فسلك النجدية حىت نزل بصدر قناة على بريد أو حنوه } اهللا عليه وسلم

من املدينة مث خرج من الليل حىت أيت بين النضري حتت الليل فأيت حيي بن أخطب فضرب عليه بابه فأىب أن يفتح له 
نه إىل سالم بن مشكم وكان سيد بين النضري يف زمانه ذلك وصاحب كنزهم فاستأذن عليه فأذن وخافه فانصرف ع

له فقراه وسقاه وبطن له من خرب الناس مث خرج يف عقب ليلته حىت أيت أصحابه فبعث رجاال منهم فأتوا ناحية 
 انصرفوا راجعني ونذر هبم العريض فحرقوا هبا أصوار خنل وقتلوا رجال من األنصار وحليفا له يف حرث هلما مث

يف طلبهم حىت بلغ قرقرة الكدر مث انصرف وقد فاته أبو سفيان بن } صلى اهللا عليه وسلم{الناس فخرج رسول اهللا 
حرب وأصحابه وطرحوا من أزوادهم يتخففون منها للنجاء وكان أكثر ما طرحوه السويق فهجم املسلمون على 

يا رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{ملسلمون حني رجع هبم رسول اهللا سويق كثري فسميت غزوة السويق فقال ا
  أتطمع لنا أن تكون غزوة قال نعم

  جندا يريد غطفان وهي غزوة ذي أمر فأقام بنجد مث رجع ومل يلق كيدا} صلى اهللا عليه وسلم{مث غزا رسول اهللا 
جع منه إىل املدينة ومل يلق كيدا وذلك بعد مقامه به مث غزا قريشا حىت بلغ حبران معدنا باحلجاز من ناحية الفرع مث ر

  حنوا من شهرين ربيع اآلخر ومجادى األوىل من سنة ثالث
  أمر بين قينقاع

  أمر بين قينقاع} صلى اهللا عليه وسلم{وكان فيما بني ما ذكر من غزو رسول اهللا 
  وحاربوا فيما بني بدر وأحد }صلى اهللا عليه وسلم{وكانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبني رسول اهللا 

مجعهم يف سوقهم مث قال يا معشر يهود احذروا من اهللا مثل ما نزل بقريش } صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 
  من النقمة وأسلموا فإنكم قد عرفتم أين نيب مرسل جتدون ذلك يف كتابكم وعهد اهللا إليكم

لقيت قوما ال علم هلم باحلرب فأصبت منهم فرصة إنا واهللا لئن قالوا يا حممد إنك ترى أنا قومك ال يغرنك أنك 
  حاربناك لتعلمن أنا حنن الناس

فقال ابن عباس ما أنزل هؤالء اآليات إال فيهم قل للذين كفروا ستغلبون وحتشرون إىل جهنم وبئس املهاد قد كان 
مثليهم رأي العني واهللا يؤيد بنصره من يشاء إن لكم آية يف فئتني التقتا فئة تقاتل يف سبيل اهللا وأخرى كافرة يروهنم 

  ١٣ - ١٢يف ذلك لعربة ألويل األبصار آل عمران 
وكان منشأ أمرهم أن امرأة من العرب قدمت جبلب هلا فباعته بسوق قينقاع وجلست إىل صائغ هبا فجعلوا يريدوهنا 

قامت انكشفت سوءهتا فضحكوا هبا  على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ إىل طرف ثوهبا فعقده إىل ظهرها فلما
  فصاحت فوثب رجل من املسلمني على الصائغ فقتله وكان

يهوديا فشدت اليهود على املسلم فقتلوه فاستصرخ أهل املسلم املسلمني على اليهود فأغضب املسلمون فوقع الشر 
  بينهم وبني بين قينقاع
حكمه فقام إليه عبد اهللا بن أيب بن سلول حني أمكنه حىت نزلوا على } صلى اهللا عليه وسلم{فحاصرهم رسول اهللا 



فقال يا } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا منهم فقال يا حممد أحسن يف موايل وكانوا حلفاء اخلزرج فأبطأ عليه رسول اهللا 
صلى {فأدخل يده يف جيب درع رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{حممد أحسن يف موايل فأعرض عنه رسول اهللا 

حىت رأوا لوجهه } صلى اهللا عليه وسلم{وكان يقال هلا ذات الفضول فقال له أرسلين وغضب } عليه وسلم اهللا
  ظلال مث قال وحيك أرسلين

قال ال واهللا ال أرسلك حىت حتسن يف موايل أربعمائة حاسر وثالمثائة دارع قد منعوين من األمحر واألسود حتصدهم 
  هم لك} صلى اهللا عليه وسلم{لدوائر فقال رسول اهللا يف غداة واحدة إين واهللا امرؤ أخشى ا

وملا حاربت بنو قينقاع تشبث عبد اهللا بن أيب بأمرهم وقام دوهنم قال مشى عبادة بن الصامت وكان أحد بين عوف 
واىل  فخلعهم إليه وتربأ إىل اهللا} صلى اهللا عليه وسلم{هلم من حلفه مثل الذي هلم من عبد اهللا بن أيب إىل رسول اهللا 

  رسوله من حلفهم وقال يا رسول اهللا أتوىل اهللا ورسوله واملؤمنني وأبرأ من حلف هؤالء الكفار وواليتهم
ففيه ويف عبد اهللا بن أيب نزلت هذه القصة من املائدة يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 

ال يهدي القوم الظاملني فترى الذين يف قلوهبم مرض يريد عبد اهللا بن  أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن اهللا
أيب يسارعون فيهم يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة فعسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا 

  يف أنفسهم نادمني
الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وذلك مث القصة إىل قوله إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 

لتويل عبادة بن الصامت اهللا ورسوله والذين آمنوا وتربيه من بين قينقاع وحلفهم وواليتهم ومن يتول اهللا ورسوله 
  ٥٦ - ٥١والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون املائدة 

  سرية زيد بن حارثة
هم اليت كانوا يسلكون إىل الشام فسلكوا طريق العراق فخرج وملا كان من وقعة بدر ما كان خافت قريش طريق

} صلى اهللا عليه وسلم{منهم جتار فيهم أبو سفيان بن حرب ومعه فضة كثرية وهي عظم جتارهتم وبعث رسول اهللا 
ل زيد بن حارثة فلقيهم على القردة ماء من مياه جند فأصاب تلك العري وما فيها وأعجزه الرجال فقدم هبا على رسو

  } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 
  فذلك الذي يعين حسان بن ثابت بقوله يف غزوة بدر اآلخرة يؤنب قريشا يف أخذهم تلك الطريق

  دعوا فلجات الشام قد حال دوهنا
  جالد كأفواه املخاض األوارك
  بأيدي رجال هاجروا حنو رهبم
  وأنصاره حقا وأيدي املالئك

  إذا سلكت للغور من بطن عاجل
  هلا ليس الطريق هنالكفقوال 
  الطويل

  مقتل كعب بن األشرف

زيد بن حارثة وعبد اهللا بن رواحة بشريين إىل من باملدينة من املسلمني } صلى اهللا عليه وسلم{وملا بعث رسول اهللا 
بفتح اهللا عليه وقتل من قتل من املشركني ببدر قال كعب بن األشرف وكان رجال من طيء مث أحد بين نبهان وأمه 



ن بين النضري حني بلغه هذا اخلرب أحق هذا أترون أن حممدا قتل هؤالء الذين يسمي هذان الرجالن فهؤالء أشراف م
  العرب وملوك الناس واهللا لئن كان حممد أصاب هؤالء القوم لبطن األرض خري يل من ظهرها

وينشد األشعار }  عليه وسلمصلى اهللا{فلما تبني عدو اهللا اخلرب خرج حىت قدم مكة فجعل حيرض على رسول اهللا 
  ويبكي أصحاب القليب من قريش مث رجع إىل املدينة فشبب بنساء املسلمني حىت آذاهم

من يل من ابن األشرف فقال له حممد بن مسلمة األشهلي أنا لك به يا } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  رسول اهللا أنا أقتله

  قال فافعل إن قدرت على ذلك
صلى اهللا عليه {د بن مسلمة فمكث ثالثا ال يأكل وال يشرب إال ما يعلق به نفسه فذكر ذلك لرسول اهللا فرجع حمم
فدعاه فقال له مل تركت الطعام والشراب فقال يا رسول اهللا قلت لك قوال ال أدري هل افني لك به أم ال } وسلم

  قال إمنا عليك اجلهد قال يا رسول اهللا ال بد لنا من أن نقول
  قولوا ما بدا لكم فأنتم يف حل من ذلك قال

فاجتمع يف قتله حممد بن مسلمة وسلكان بن سالمة أبو نائلة وعباد بن بشر واحلارث بن أوس وكلهم من بين عبد 
  األشهل وأبو عبس بن جرب أخو بين

عه ساعة مث حارثة مث قدموا إىل عدو اهللا ابن االشرف سلكان بن سالمة وكان أخاه من الرضاعة فجاءه فتحدث م
قال وحيك يا ابن االشرف أين قد جئتك حلاجة أريد ذكرها لك فاكتم عين قال افعل قال كان قدوم هذا الرجل 
  علينا بالء من البالء عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حىت ضاع العيال وجهدت األنفس

  ابن سالمة أن األمر سيصري إىل ما أقول فقال كعب أنا ابن األشرف أما واهللا لقد كنت أخربك يا
  فقال له سلكان أين قد أردت أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك

  قال أترهنوين نساءكم قال كيف نرهنك نساءنا وأنت أشب أهل يثرب وأعطرهم

معي قال أترهنوين أبناءكم قال لقد أردت أن تفضحنا يسب ابن أحدنا فيقال رهن يف وسق شعري مث قال له إن 
أصحابا يل على مثل رأيي وقد أردت أن آتيك هبم فتبيعهم وحتسن يف ذلك ونرهنك من احللقة ما فيه وفاء وأراد 

  سلكان أن ال ينكر السالح إذا جاءوا هبا
  قال إن يف احللقة لوفاء

صلى اهللا {فرجع سلكان إىل أصحابه فأخربهم وأمرهم أن يأخذوا السالح وجيتمعوا إليه فاجتمعوا عند رسول اهللا 
إىل بقيع الغرقد يف ليلة مقمرة مث وجههم وقال انطلقوا على اسم } صلى اهللا عليه وسلم{فمشى معهم } عليه وسلم

  اهللا اللهم أعنهم
  مث رجع إىل بيته

فأقبلوا حىت انتهوا إىل حصنه فهتف به أبو نائلة وكان حديث عهد بعرس فوثب يف ملحفته فأخذت امرأته بناحيتها 
  امرؤ حمارب وإن أصحاب احلرب ال ينزلون هذه الساعة وقالت إنك

  قال إنه أبو نائلة لو وجدين نائما ما أيقظين
  فقالت واهللا إين ألعرف يف صوته الشر

  فقال هلا كعب لو يدعى الفىت لطعنة ألجاب
ز فنتحدث فنزل فتحدث معهم ساعة وحتدثوا معه فقالوا له هل لك يا ابن األشرف إىل أن نتماشى إىل شعب العجو



  فيه بقية ليلتنا هذه
  قال إن شئتم

  فخرجوا يتماشون فمشوا ساعة مث إن أبا نائلة شام يده يف فود رأسه مث شم
يده فقال ما رأيت كالليلة طيبا أعطر قط مث مشى ساعة مث عاد ملثلها حىت اطمأن مث مشى ساعة مث عاد ملثلها فأخذ 

  بفود رأسه
  ختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئامث قال اضربوا عدو اهللا فضربوه فا

قال حممد بن مسلمة فتذكرت معوال كان يف سيفي حني رأيت أسيافنا ال تغىن شيئا فأخذته وقد صاح عدو اهللا 
صيحة مل يبق حولنا حصن إال أوقدت عليه نار قال فوضعته يف ثنيته مث حتاملت عليه حىت بلغت غايته فوقع عدو اهللا 

جبرح يف رجله أو رأسه أصابه بعض أسيافنا فخرجنا حىت أسندنا يف حرة العريض وقد  وقد أصيب احلارث بن أوس
أبطأ علينا احلارث بن أوس صاحبنا ونزفه الدم فوقفنا له ساعة مث أتانا يتبع آثارنا فاحتملناه فجئنا به رسول اهللا 

ناه بقتل عدو اهللا وتفل على آخر الليل وهو قائم يصلي فسلمنا عليه فخرج إلينا فأخرب} صلى اهللا عليه وسلم{
جرح صاحبنا مث رجعنا إىل أهلينا فأصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو اهللا فليس هبا يهودي إال وهو خياف على 

  نفسه
قال له } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر ابن عقبة أن كعب بن األشرف ملا قدم على قريش يستنفرهم على رسول اهللا 

ناشدك اهللا أديننا أحب إىل اهللا أم دين حممد وأصحابه وأينا أهدى يف رأيك وأقرب إىل احلق أبو سفيان واملشركون ن
  فإنا نطعم اجلزور الكوماء ونسقي اللنب على املاء ونطعم ما هبت الشمال

ب فقال ابن األشرف أنتم أهدى سبيال فأنزل اهللا فيه واهللا أعلم مبا ينزل أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتا
  ٥١يؤمنون باجلبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال النساء 

وذكر ابن إسحاق أن هذه اآلية إمنا نزلت يف حيي بن أخطب وسالم بن أيب احلقيق ومجاعة غريمها من أحبار يهود 
صلى اهللا عليه {ى رسول اهللا ليس ابن األشرف مذكورا فيهم وهم الذين حزبوا األحزاب من قريش وغطفان عل

  فلما قدموا} وسلم
على قريش قالوا هؤالء أحبار يهود وأهل العلم بالكتاب األول فسلوهم أدينكم خري أم دين حممد فسألوهم فقالوا 

  بل دينكم خري منا دينه وأنتم أهدى منه وممن اتبعه
  فأنزل اهللا تعاىل فيهم اآلية املذكورة

  فاهللا تعاىل أعلم
  من ظفرمت به من رجال يهود فاقتلوه} صلى اهللا عليه وسلم{إسحاق وقال رسول اهللا قال ابن 

فوثب حميصة بن مسعود األوسي على ابن سنينة من جتار يهود وكان يالبسهم ويبايعهم فقتله فلما قتله جعل أخوه 
ته أما واهللا لرب شحم حويصة بن مسعود ومل يكن أسلم يومئذ وكان أسن من حميصة يضربه ويقول أي عدو اهللا أقتل

يف بطنك من ماله فقال حميصة واهللا لقد أمرين بقتله من لو أمرين بقتلك لضربت عنقك قال فواهللا إن كان ألول 
  إسالم حويصة

قال أو اهللا لو أمرك حممد بقتلي لقتلتين قال نعم واهللا لو أمرين بضرب عنقك لضربتها قال واهللا إن دينا بلغ منك 
  ويصة وقال حميصة يف ذلكهذا لعجب فأسلم ح



  يلوم ابن أمي لو أمرت بقتله
  لطبقت ذفراه بأبيض قاضب

  حسام كلون امللح أخلص صقله
  مىت ما أصوبه فليس بكاذب
  وما سرين أين قتلتك طائعا

  وأن لنا ما بني بصري ومأرب
  الطويل

هبم وأن رسول } عليه وسلم صلى اهللا{وذكر ابن هشام أن هذا عرض حمليصة بعد غزوة بين قريظة وظفر رسول اهللا 
  دفع إليه منهم كعب بن يهوذا} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 

  قال وكان عظيما فيهم ليقتله فقال له أخوه حويصة وكان كافرا أقتلت كعب بن يهوذا قال نعم
  قال أما واهللا لرب شحم قد نبت يف بطنك من ماله إنك للئيم

  ين بقتلك لقتلتكفقال له حميصة لقد أمرين بقتله من لو أمر
فعجب من قوله مث ذهب عنه متعجبا فذكروا أنه جعل ينتفض من الليل فيعجب من قول أخيه حميصة حىت أصبح 

  وهو يقول واهللا إن هذا لدين
  فأسلم} صلى اهللا عليه وسلم{مث أتى النيب 

  غزوة أحد

  
هم إىل مكة ورجع أبو سفيان بن وكان من حديث أحد أنه ملا قتل اهللا من قتل من كفار قريش يوم بدر ورجع فل

حرب بعريهم مشى عبد اهللا بن أيب ربيعة وعكرمة بن أيب جهل وصفوان بن أمية يف رجال ممن أصيب آباؤهم 
وأبناؤهم وإخواهنم يوم بدر فكلموا أبا سفيان ومن كانت له يف تلك العري جتارة من قريش وقالوا هلم إن حممدا قد 

  ذا املال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرا مبن أصاب مناوتركم وقتل خياركم فأعينوا هب
  ففعلوا

ففيهم يقال أنزل اهللا عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا فسينفقوهنا مث تكون عليهم 
  األنفال ٣٦حسرة مث يغلبون والذين كفروا إىل جهنم حيشرون 

حني فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب العري وحركوا } يه وسلمصلى اهللا عل{فاجتمعت قريش حلرب رسول اهللا 
لذلك من أطاعهم من القبائل وحرضوهم عليه وخرجوا حبدهم وجدهم وأحابيشهم ومن تابعهم من بين كنانة وأهل 

هتامة وخرجوا معهم بالظعن التماس احلفيظة وان ال يفروا فخرج أبو سفيان بن حرب وكان قائد الناس هبند بنت 
  لك سائر أشراف قريش وكربائهم خرجوا معهم بنسائهمعتبة وكذ

وكان جبري بن مطعم قد أمر غالمه وحشيا احلبشي باخلروج مع الناس وقال له إن قتلت محزة عم حممد بعمي طعيمة 
  بن عدي فأنت عتيق

  فكانت هند بنت عتبة كلما مرت بوحشي أو مر هبا قالت ويها أبا دمسة وهي كنيته اشف واشتف



  حىت نزلوا بعينني جبل ببطن السبخة من قناة على شفري الوادي مقابل املدينةفأقبلوا 
إين قد } صلى اهللا عليه وسلم{واملسلمون قد نزلوا حيث نزلوا قال } صلى اهللا عليه وسلم{فلما مسع هبم رسول اهللا 

ايب يقتلون وأما الثلم رأيت واهللا خريا رأيت بقرا تذبح ورأيت يف ذباب سيفي ثلما فأما البقر فهي ناس من أصح
الذي يف ذباب سيفي فهو رجل من أهل بييت يقتل ورأيت أين أدخلت يدي يف درع حصينة فأولتها املدينة فإن رأيتم 

  أن تقيموا باملدينة وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقام وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها
صلى اهللا عليه {يكره اخلروج وكان عبد اهللا بن أيب يرى رأي رسول اهللا  }صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 

يف ذلك فقال رجل من املسلمني ممن أكرم اهللا بالشهادة يوم أحد وغريه ممن كان فاته بدر يا رسول اهللا } وسلم
  اخرج بنا إىل أعدائنا ال يرون أنا جبنا عنهم

ة وال خترج إليهم فواهللا ما خرجنا منها إىل عدو لنا قط إال أصاب منا فقال عبد اهللا بن أيب يا رسول اهللا أقم باملدين
وال دخلها علينا إال أصبنا منه فدعهم يا رسول اهللا فإن أقاموا أقاموا بشر حمبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال يف 

  وجوههم ورماهم الصبيان والنساء باحلجارة من فوقهم وإن رجعوا رجعوا خائبني كما جاءوا
الناس الذين كان من أمرهم حب لقاء العدو حىت دخل رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{ل برسول اهللا فلم يز

من الصالة وقد } صلى اهللا عليه وسلم{فلبس ألمته وذلك يوم اجلمعة حني فرغ رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{
صلى اهللا {جار فصلى عليه رسول اهللا مات يف ذلك اليوم رجل من األنصار يقال له مالك بن عمرو أخو بين الن

مث خرج عليهم وقد ندم الناس فقالوا يا رسول اهللا استكر هناك ومل يكن ذلك لنا فإن شئت فاقعد } عليه وسلم
  } صلى اهللا عليه وسلم{

  ما ينبغي للنيب إذا لبس ألمته أن يضعها حىت يقاتل} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
حابه حىت إذا كانوا بني املدينة وأحد اخنذل عنه عبد اهللا بن أيب بثلث الناس وقال أطاعهم فخرج يف ألف من أص

  وعصاين ما ندري عالم نقتل أنفسنا
  ها هنا أيها الناس

فرجع مبن اتبعه من أهل النفاق والريب واتبعهم عبد اهللا بن عمرو بن حرام يقول يا قوم أذكركم اهللا أن ختذلوا 
  ا حضر من عدوهمقومكم ونبيكم عند م

  قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا ال نرى أنه يكون قتال
  فلما استعصوا عليه وأبوا إال االنصراف عنهم قال أبعدكم اهللا أعداء اهللا فسيغين اهللا عنكم نبيه

ب سيف حىت سلك يف حرة بين حارثة فذب فرس بذبنه فأصاب كال} صلى اهللا عليه وسلم{ومضى رسول اهللا 
  وكان حيب الفأل وال يعتاف} صلى اهللا عليه وسلم{فاستله فقال رسول اهللا 

  )يا صاحب السيف شم سيفك فإين أرى السيوف ستسل اليوم ( 
من رجل خيرج بنا على القوم من كثب أي من قرب من طريق ال متر بنا ( } صلى اهللا عليه وسلم{مث قال رسول اهللا 

  بين حارثة أنا يا رسول اهللافقال أبو خيثمة أخو ) عليهم 

فنفذ به يف حرة بين حارثة وبني أمواهلم حىت سلك يف مال ملربع بن قيظي وكان منافقا ضرير البصر فلما مسع حس 
ومن معه من املسلمني قام حيثي يف وجوههم التراب ويقول إن كنت رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

  يفإين ال أحل لك أن تدخل حائط



  وذكر أنه أخذ حفنة من تراب يف يده مث قال واهللا لو أعلم أين ال أصيب هبا غريك يا حممد لضربت هبا وجهك
  ال تقتلوه فهذا األعمى أعمى القلب أعمى البصر} صلى اهللا عليه وسلم{فابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول اهللا 

حد فجعل ظهره وعسكره إىل أحد وقال ال يقاتلن حىت نزل الشعب من أ} صلى اهللا عليه وسلم{ومضى رسول اهللا 
  أحد حىت نأمره بالقتال

وقد سرحت قريش الظهر والكراع يف زروع كانت للمسلمني فقال رجل من األنصار أترعى زرع بين قيلة وملا 
  نضارب

جبري أخا بين للقتال وهو يف سبعمائة رجل وأمر على الرماة عبد اهللا بن } صلى اهللا عليه وسلم{وتعىب رسول اهللا 
  عمرو بن عوف وهو معلم يومئذ بثياب بيض

والرماة مخسون رجال فقال انضح اخليل عنا ال يأتوننا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك ال نؤتني من 
  قبلك

  بني درعني ودفع اللواء إىل مصعب بن عمري أخي بين عبد الدار} صلى اهللا عليه وسلم{وظاهر رسول اهللا 
بأت قريش وهم ثالثة آالف ومعهم مائتا فرس قد جنبوها فجعلوا على ميمنة اخليل خالد بن الوليد وعلى وتع

  امليسرة عكرمة بن أيب جهل
صلى اهللا عليه {وقد كان أبو عامر عبد عمرو بن صيفي من األوس خرج عن قومه إىل مكة مباعدا لرسول اهللا 

لف عليه منهم رجالن فلما التقى الناس كان أول من لقيهم أبو عامر فكان يعد قريشا أن لو لقي قومه مل خيت} وسلم
  يف األحابيش وعبدان أهل مكة فنادى يا معشر األوس أنا أبو عامر

  قالوا فال أنعم اهللا بك عينا يا فاسق
وكان يسمى يف اجلاهلية الراهب فلما مسع ردهم عليه قال لقد } صلى اهللا عليه وسلم{وبذلك مساه رسول اهللا 

  أصاب قومي بعدي شر مث قاتلهم قتاال شديدا مث راضخهم باحلجارة

وقال أبو سفيان يومئذ ألصحاب اللواء من بين عبد الدار حيرضهم بذلك يا بين عبد الدار إنكم قد وليتم لواءنا يوم 
ا وإما أن ختلوا بيننا بدر فأصابنا ما قد رأيتم وإمنا يؤتى الناس من قبل راياهتم إذا زالت زالوا فإما أن تكفونا لواءن

  وبينه فنكفيكموه فهموا له وتواعدوه وقالوا أحنن نسلم إليك لواءنا ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع
  وذلك أراد أبو سفيان

  فاقتتل الناس حىت محيت احلرب
} ه وسلمصلى اهللا علي{وقاتل أبو دجانة مساك بن خرشة أخو بين ساعدة حىت أمعن يف الناس وقد كان رسول اهللا 

قال لسيف عنده من يأخذ هذا السيف حبقه فقام إليه رجال فأمسكه عنهم حىت قام إليه أبو دجانة فقال وما حقه يا 
  رسول اهللا قال أن تضرب به يف العدو حىت ينحين

  قال أنا آخذه يا رسول اهللا حبقه
  صابةفأعطاه إياه وكان أبو دجانة رجال شجاعا خيتال عند احلرب وكان إذا أعلم بع

أخرج } صلى اهللا عليه وسلم{له محراء فاعتصب هبا علم الناس أنه سيقاتل فلما أخذ السيف من يد رسول اهللا 
حني رآه يتبختر } صلى اهللا عليه وسلم{عصابته تلك فعصب هبا رأسه مث جعل يتبختر بني الصفني فقال رسول اهللا 

  إهنا ملشية يبغضها اهللا إال يف مثل هذا املوطن
ذلك السيف مع من سأله منه فمنعه إياه فقال } صلى اهللا عليه وسلم{زبري بن العوام قد سأل رسول اهللا وكان ال



وجدت يف نفسي حني سألته إياه فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة وقلت أنا ابن صفية عمته ومن قريش وقد قمت إليه 
فأخرج عصابة محراء فعصب هبا رأسه فقالت  فسألته إياه قبله فأعطاه إياه وتركين واهللا ألنظرن ما يصنع فأتبعته

  األنصار أخرج أبو دجانة عصابة املوت وهكذا كانت تقول له إذا تعصب هبا فخرج وهو يقول
  أنا الذي عاهدين خليلي

  وحنن بالسفح لدى النخيل
  أن ال أقوم الدهر يف الكيول
  اضرب بسيف اهللا والرسول

  السريع

املشركني رجل ال يدع جرحيا إال ذفف عليه فجعل كل واحد منهما يدنو من  فجعل ال يلقي أحدا إال قتله وكان يف
صاحبه فدعوت اهللا أن جيمع بينهما فالتقيا فاختلفا ضربتني فضرب املشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه 

قال الزبري  وضربه أبو دجانة فقتله مث رأيته قد محل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة مث عدل السيف عنها
  فقلت اهللا ورسوله أعلم

وقال أبو دجانة رأيت إنسانا خيمش الناس مخشا شديدا فصمدت إليه فلما محلت عليه السيف ولول فإذا امرأة 
  أن أضرب به امرأة} صلى اهللا عليه وسلم{فأكرمت سيف رسول اهللا 

اء من بين عبد الدار وكان جبري بن مطعم وقاتل محزة بن عبد املطلب حىت قتل أحد النفر الذين كانوا حيملون اللو
قد وعد غالمه وحشيا بالعتق إن قتل محزة بعمه طعيمة بن عدي املقتول يوم بدر قال وحشي فخرجت مع الناس 

  وكنت رجال حبشيا أقذف باحلربة قذف احلبشة قل ما أخطئ هبا شيئا فلما
مل األورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء التقى الناس خرجت أنظر محزة حىت رأيته يف عرض الناس مثل اجل

فواهللا إين ألهتيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو حبجر ليدنو مين إذ تقدمين إليه سباع بن عبد العزي الغبشاين فلما 
  رآه محزة قال له هلم إيل يا ابن مقطعة البظور

هززت حربيت حىت إذا رضيت منها دفعتها عليه وكانت أمه ختانة مبكة قال فضربه ضربة فكأمنا أخطأ رأسه قال و
فوقعت يف ثنته حىت خرجت من بني رجليه وذهب لينوء حنوي فغلب وتركته وإياها حىت مات مث أتيته فأخذت 

  حربيت ورجعت إىل العسكر فقعدت فيه ومل تكن يل بغريه حاجة إمنا قتلته ألعتق

مكة هربت إىل الطائف فكنت } صلى اهللا عليه وسلم{ فلما قدمت مكة عتقت مث أقمت حىت إذا افتتح رسول اهللا
ليسلموا تعيت علي املذاهب فواهللا إين لفي ذلك } صلى اهللا عليه وسلم{هبا فلما خرج وفد الطائف إىل رسول اهللا 

إذ قال يل رجل وحيك إنه واهللا ما يقتل أحدا من الناس دخل يف دينه فلما قال يل ذلك خرجت حىت قدمت على 
املدينة فلم يرعه إال يب قائما على رأسه أتشهد شهادة احلق فلما رآين قال } صلى اهللا عليه وسلم{ رسول اهللا

أوحشي قلت نعم يا رسول اهللا قال أقعد فحدثين كيف قتلت محزة فحدثته فلما فرغت قال وحيك غيب عين 
  وجهك

  عاىلحيث كان لئال يراين حىت قبضه اهللا ت} صلى اهللا عليه وسلم{فكنت أتنكبه 
فلما خرج املسلمون إىل مسيلمة الكذاب خرجت معهم وأخذت حبربيت اليت قتلت هبا محزة فلما التقى الناس رأيت 

مسيلمة قائما يف يده السيف وما أعرفه فتهيأت له وهتيأ له رجل من األنصار من الناحية األخرى كالنا يريده 



وشد عليه األنصاري فضربه بالسيف فربك أعلم أينا  فهززت حربيت حىت إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فيه
  وقد قتلت شر الناس} صلى اهللا عليه وسلم{قتله فإن كنت قتلته فقد قتلت خري الناس بعد رسول اهللا 

وذكر ابن إسحاق بإسناد له إىل عبد اهللا بن عمر وكان شهد اليمامة قال مسعت يومئذ صارخا يقول قتله العبد 
  األسود

  ق فبلغين أن وحشيا مل يزل حيد يف اخلمر حىت خلع من الديوانقال ابن إسحا
  فكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول قد علمت أن اهللا مل يكن ليدع قاتل محزة

  قال ابن إسحاق
حىت قتل قتله ابن قميئة الليثي وهو يظن أنه رسول } صلى اهللا عليه وسلم{وقاتل مصعب بن عمري دون رسول اهللا 

  فرجع إىل قريش فقال قتلت حممدا} اهللا عليه وسلم صلى{اهللا 
اللواء علي بن أيب طالب فقاتل علي ورجال من } صلى اهللا عليه وسلم{فلما قتل مصعب أعطى رسول اهللا 

  املسلمني
حتت راية األنصار وأرسل إىل علي أن قدم الراية } صلى اهللا عليه وسلم{وملا اشتد القتال يومئذ جلس رسول اهللا 

  فقال أنا أبو القصم فناداه أبو سعد بن أيب طلحة هل لك يا أبا القصم يف الرباز من حاجة قال نعم فتقدم

فربزا بني الصفني فاختلفا ضربتني فضربه علي فصرعه مث انصرف ومل جيهز عليه فقال له أصحابه أفال أجهزت عليه 
  تلهفقال إنه استقبلين بعورته فعطفتين عليه الرحم وعرفت أن اهللا قد ق

ويقال إن أبا سعد هذا خرج بني الصفني وطلب من يبارزه مرارا فلم خيرج إليه أحد فقال يا أصحاب حممد زعمتم 
  أن قتالكم يف اجلنة وقتالنا يف النار كذبتم والالت لو تعلمون ذلك حقا خلرج إيل بعضكم

  فخرج إليه علي فاختلفا ضربتني فقتله علي
  لذي قتل أبا سعد هذاوقد قيل إن سعد بن أيب وقاص هو ا

وقاتل عاصم بن ثابت بن أيب األقلح فقتل مسافع بن طلحة وأخاه اجلالس ابن طلحة كالمها يشعره سهما فيأيت أمه 
  فيضع رأسه يف حجرها فتقول يا بين من أصابك فيقول مسعت رجال يقول حني رماين خذها وأنا ابن أيب األقلح

  شرب فيه اخلمر وكانفنذرت إن أمكنها اهللا من رأس عاصم أن ت
عاصم قد عاهد اهللا أن ال ميس مشركا وال ميسه مشرك أبدا فتمم اهللا له ذلك حيا وميتا حسب ما نذكره عند مقتل 

  عاصم على الرجيع ماء هلذيل إن شاء اهللا تعاىل
شعوب قد  والتقى يوم أحد حنظلة بن أيب عامر الغسيل وأبو سفيان فلما استعاله حنظلة رآه شداد بن األسود بن

إن صاحبكم يعين حنظلة لتغسله املالئكة } صلى اهللا عليه وسلم{عال أبا سفيان فضربه شداد فقتله فقال رسول اهللا 
  فسلوا أهله ما شأنه فسئلت صاحبته فقالت خرج وهو جنب حني مسع اهلاتفة

  لذلك غسلته املالئكة} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  املسلمني وصدقهم وعده فحسوهم بالسيوف حىت كشفوهم عن العسكر وهنكوكم قتال مث أنزل اهللا نصره على

وقد محلت خيل املشركني على املسلمني ثالث مرات كل ذلك تنضح بالنبل فترجع مفلولة وكانت اهلزمية ال شك 
  فيها



لك اهللا العدو وإخواننا يف فلما أبصر الرماة اخلمسون أن اهللا قد فتح إلخواهنم قالوا واهللا ما جنلس هنا لشيء قد أه
أن ال يتركوها وتنازعوا وفشلوا } صلى اهللا عليه وسلم{عسكر املشركني فتركوا منازهلم اليت عهد إليهم رسول اهللا 

وعصوا الرسول فأوجفت اخليل فيهم قتال ومل يكن نبل ينضحها ووجدت مدخال عليهم فكان ذلك سبب اهلزمية 
  على املسلمني بعد أن كانت هلم

ل الزبري بن العوام رضي اهللا عنه واهللا لقد رأيتين أنظر إىل خدم هند بنت عتبة وصواحبها منكشفات هوارب ما قا
دون أخذهن قليل وال كثري إذ مالت الرماة إىل العسكر حىت كشفنا القوم عنه وخلوا ظهورنا للخيل فأتتنا من خلفنا 

ا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حىت ما يدنو منه أحد وصرخ صارخ أال أن حممدا قد قتل فانكفأنا وانكفأ علين
  من القوم

  وانكشف املسلمون فأصاب فيهم العدو ويقال إن الصارخ هو الشيطان
  وكان يوم بالء ومتحيص أكرم اهللا فيه من أكرم من املسلمني بالشهادة

لشقه فأصيبت رباعيته وكلمت  فدث باحلجارة حىت وقع} صلى اهللا عليه وسلم{حىت خلص العدو إىل رسول اهللا 
ميسحه وهو يقول كيف يفلح } صلى اهللا عليه وسلم{شفته وشج يف وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل 

  قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إىل رهبم
  ١٢٨فأنزل اهللا عليه يف ذلك ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون آل عمران 

الذي كسر رباعيته وجرح شفته عتبة بن أيب وقاص وشجه عبد اهللا ابن شهاب الزهري يف جبهته وجرح ابن وكان 
يف حفرة من احلفر اليت عمل } صلى اهللا عليه وسلم{قميئة وجنته فدخلت حلقتان من حلق املغفر يف وجنته ووقع 

يده ورفعه طلحة ابن عبيد اهللا حىت استوى أبو عامر ليقع فيها املسلمون وهم ال يعلمون فأخذ علي بن أيب طالب ب
  قائما

من } صلى اهللا عليه وسلم{ومص مالك بن سنان والد أيب سعيد اخلدري الدم من وجهه مث ازدرده فقال رسول اهللا 
  مس دمه دمي مل تصبه النار

  من أحب أن ينظر إىل شهيد ميشي على األرض فلينظر إىل طلحة} صلى اهللا عليه وسلم{وقال 

فسقطت ثنيته مث نزع األخرى } صلى اهللا عليه وسلم{أبو عبيدة بن اجلراح إحدى احللقتني من وجهه ونزع 
  فسقطت ثنيته األخرى فكان ساقط الثنيتني

وكان سعد بن أيب وقاص يقول واهللا ما حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل عتبة بن أيب وقاص وهو أخوه 
اشتد } صلى اهللا عليه وسلم{قومه ولقد كفاين منه قول رسول اهللا  وإن كان ما علمت لسيئ اخللق مبغضا يف

  غضب اهللا على من دمى وجه رسوله
حني غشيه القوم من رجل يشري لنا نفسه فقام زياد بن السكن يف نفر } صلى اهللا عليه وسلم{وقال رسول اهللا 

  مخسة من األنصار وبعض الناس يقولون إمنا هو
رجال مث رجال يقتلون دونه حىت كان } صلى اهللا عليه وسلم{اتلوا دون رسول اهللا عمارة بن زياد بن السكن فق

صلى {آخرهم زياد أو عمارة فقاتل حىت أثبتته اجلراحة مث جاءت فئة من املسلمني فأجهضوهم عنه فقال رسول اهللا 
  أدنوه مين} اهللا عليه وسلم

  } اهللا عليه وسلم صلى{فأدنوه منه فوسده قدمه فمات وخده على قدم رسول اهللا 
وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب املازنية يومئذ قالت خرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه 



وهو يف أصحابه والدولة والريح للمسلمني فلما اهنزم املسلمون } صلى اهللا عليه وسلم{ماء فانتهيت إىل رسول اهللا 
فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس حىت } عليه وسلم صلى اهللا{احنزت إىل رسول اهللا 
  خلصت اجلراح إيل

قالت أم سعد بنت سعد بن الربيع فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور فقلت من أصابك هبذا قالت ابن قميئة 
  ى حممد فال جنوت إن جناأقبل يقول دلوين عل} صلى اهللا عليه وسلم{أقمأه اهللا ملا وىل الناس عن رسول اهللا 

فضربين هذه الضربة ولقد } صلى اهللا عليه وسلم{فاعترضته أنا ومصعب بن عمري وأناس ممن ثبت مع رسول اهللا 
  ضربته على ذلك ضربات ولكن عدو اهللا كانت عليه درعان

يه حىت كثر فيه أبو دجانة بنفسه يقع النبل يف ظهره وهو منحن عل} صلى اهللا عليه وسلم{وترس دون رسول اهللا 
  النبل

قال سعد فلقد رأيته يناولين النبل ويقول أرم } صلى اهللا عليه وسلم{ورمى سعد بن أيب وقاص دون رسول اهللا 
  فداك أيب وأمي حىت إنه ليناولين السهم ما له من نصل فيقول ارم به

  يوم أحد عن قوسه حىت اندقت سيتها} صلى اهللا عليه وسلم{ورمى رسول اهللا 

  بيده فكانت أحسن عينيه وأحدمها} صلى اهللا عليه وسلم{ت يومئذ عني قتادة بن النعمان فردها رسول اهللا وأصيب
  وأصيب فم عبد الرمحن بن عوف فهتم وجرح عشرين جراحة أو أكثر أصابه بعضها يف رجله فعرج

يف رجال من املهاجرين وأتى أنس بن النضر عم أنس بن مالك وبه مسي إىل عمر بن اخلطاب وطلحة بن عبيد اهللا 
  واألنصار قد ألقوا بأيديهم فقال ما جيلسكم قالوا قد قتل حممد رسول اهللا

  } صلى اهللا عليه وسلم{قال فما تصنعون باحلياة بعده قوموا على ما مات عليه رسول اهللا 
  مث استقبل القوم فقاتل حىت قتل رمحه اهللا تعاىل
ذا غاب عن قتال يوم بدر فقال غبت عن أول قتال قاتله رسول اهللا وروي محيد عن أنس أن عمه أنس بن النضر ه

املشركني لئن أشهدين اهللا قتاال لريين اهللا ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف املسلمون } صلى اهللا عليه وسلم{
سلمني مث مشى فقال اللهم إين أبرأ إليك مما جاء به هؤالء يعين املشركني وأعتذر إليك مما جاء به هؤالء يعين امل

  بسيفه فلقيه سعد بن معاذ فقال أي سعد والذي نفسي بيده إين ألجد ريح اجلنة دون أحد واها لريح اجلنة
  فقال سعد فما استطعت يا رسول اهللا ما صنع

فوجدناه بني القتلى وبه بضع ومثانون جراحة من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم وقد مثلوا به حىت عرفته 
  نهأخته ببنا

  فيه ويف أصحابه ٢٣قال أنس كنا نقول أنزلت هذه اآلية من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه األحزاب 
بعد اهلزمية وحتدث الناس بقتله كعب بن } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وكان أول من عرف رسول اهللا 

بأعلى صويت يا معشر املسلمني أبشروا هذا رسول اهللا  مالك األنصاري قال عرفت عينيه تزهران حتت املغفر فناديت
  } صلى اهللا عليه وسلم{

  فأشار إيل أن أنصت
هنضوا به وهنض معهم حنو الشعب معه أبو بكر الصديق } صلى اهللا عليه وسلم{فلما عرف املسلمون رسول اهللا 

واحلارث بن الصمة ورهط من وعمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وطلحة بن عبيد اهللا والزبري بن العوام 
  املسلمني



يف الشعب أدركه أيب بن خلف وهو يقول أين حممد ال جنوت إن } صلى اهللا عليه وسلم{فلما أسند رسول اهللا 
  جنوت فقال القوم يا رسول اهللا أيعطف عليه رجل منا فقال

  دعوه

صمة يقول بعض القوم فلما أخذها رسول احلربة من احلارث بن ال} صلى اهللا عليه وسلم{فلما دنا تناول رسول اهللا 
منه انتفض هبا انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء من ظهر البعري إذا انتفض هبا مث } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 

  استقبله فطعنه يف عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا
ا حممد إن عندي العوذ فرسا أعلفه كل مبكة فيقول ي} صلى اهللا عليه وسلم{وكان أيب بن خلف يلقي رسول اهللا 

  يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه
  أنا أقتلك إن شاء اهللا} صلى اهللا عليه وسلم{فيقول رسول اهللا 

فلما رجع إىل قريش وقد خدشه يف عنقه خدشا غري كبري فاحتقن الدم قال قتلين واهللا حممد فقالوا له ذهب واهللا 
  فؤادك واهللا إن بك بأس

  كان قال يل مبكة أنا أقتلكقال إنه قد 
  فواهللا لو بصق علي لقتلين

  فمات عدو اهللا بسرف وهم قافلون به إىل مكة
  فيما قاله يومئذ اشتد غضب اهللا على رجل قتله رسول اهللا} صلى اهللا عليه وسلم{وقد قال رسول اهللا 

  فسحقا ألصحاب السعري
خرج علي بن أيب طالب حىت مأل درقته من املهراس فجاء إىل الشعب } صلى اهللا عليه وسلم{وملا انتهى رسول اهللا 

ليشرب منه فوجد له رحيا فعافه ومل يشرب منه وغسل عن وجهه الدم } صلى اهللا عليه وسلم{به إىل رسول اهللا 
  فصب على رأسه وهو يقول اشتد غضب اهللا على من دمى وجه رسوله

ولئك النفر من أصحابه إذا علت عالية من قريش اجلبل يف الشعب معه أ} صلى اهللا عليه وسلم{فبينا رسول اهللا 
  فقال اللهم إنه ال ينبغي هلم أن يعلونا فقاتل عمر بن اخلطاب ورهط معه من املهاجرين حىت أهبطوهم من اجلبل

إىل صخرة من اجلبل ليعلوها فلم يستطع وقد كان بدن وظاهر بني درعني } صلى اهللا عليه وسلم{وهنض رسول اهللا 
  أوجب طلحة} صلى اهللا عليه وسلم{ته طلحة بن عبيد اهللا فنهض به حىت استوى عليها فقال فجلس حت

  الظهر يومئذ قاعدا من اجلراح اليت أصابته وصلى املسلمون خلفه قعودا} صلى اهللا عليه وسلم{وصلى رسول اهللا 

فة بن اليمان وثابت بن قيس يف إىل أحد رفع حسيل بن جابر وهو اليمان أبو حذي} صلى اهللا عليه وسلم{وملا خرج 
اآلكام مع النساء والصبيان فقال أحدمها لصاحبه ومها شيخان كبريان ال أب لك ما ننتظر فواهللا إن بقي لواحد منا 

لعل } صلى اهللا عليه وسلم{من عمره إال ظمء محار إمنا حنن هامة اليوم أو غد أفال نأخذ أسيافنا مث نلحق رسول اهللا 
  ادة معه فأخذا أسيافهما مث خرجا حىت دخال يف الناس ومل يعلم هبمااهللا يرزقنا شه

فأما ثابت فقتله املشركون وأما حسيل فاختلفت عليه أسياف املسلمني فقتلوه وهم ال يعرفونه فقال حذيفة أيب قالوا 
  واهللا إن عرفناه

  وصدقوا قال حذيفة يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني
  أن يديه فتصدق حذيفة بديته على املسلمني فزاده عند رسول اهللا خريا} هللا عليه وسلمصلى ا{فأراد رسول اهللا 



ليهود لقد علمتم أن نصر  -يومئذ  -وكان ممن قتل يوم أحد خمرييق من أحبار اليهود وقد تقدم خربه وكيف قال 
  حممد عليكم حلق

  فتعللوا عليه بأنه يوم السبت فقال هلم ال سبت لكم
فقاتل معه حىت قتل بعد أن قال إن أصبت فمايل حملمد } صلى اهللا عليه وسلم{ه فلحق برسول اهللا وأخذ سيفه وعدت
  يصنع فيه ما شاء

  خمرييق خري يهود} صلى اهللا عليه وسلم{وفيه قال رسول اهللا 
إلسالم وكان عمرو بن ثابت بن وقش أصريم بين عبد األشهل يأىب اإلسالم على قومه فلما كان يوم أحد بدا له يف ا

فأسلم مث أخذ سيفه فغزا حىت دخل يف عرض الناس فقاتل حىت أثبتته اجلراحة فبينا رجال من بين عبد األشهل 
  يلتمسون قتالهم يف املعركة إذا هم به فقالوا واهللا أن هذا لألصريم ما جاء به لقد تركناه وانه ملنكر هلذا احلديث

غبة يف اإلسالم قال بل رغبة يف اإلسالم آمنت باهللا وبرسوله فسألوه ما جاء بك يا عمرو احدب على قومك أم ر
ما أصابين مث مل  مث قاتلت حىت أصابين} صلى اهللا عليه وسلم{وأسلمت مث أخذت سيفي فغدوت مع رسول اهللا 

  فقال انه ملن أهل اجلنة} صلى اهللا عليه وسلم{يلبث أن مات يف أيديهم فذكروه لرسول اهللا 
وكان أبو هريرة يقول حدثوين عن رجل دخل اجلنة مل يصلي قط فإذا مل يعرفه الناس سألوه من هو فيقول أصريم بين 

  عبد األشهل

صلى اهللا {له بنون أربعة مثل األسد يشهدون مع رسول اهللا وكان عمرو بن اجلموح اعرج شديد العرج وكان 
  املشاهد فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه وقالوا له إن اهللا قد عذرك} عليه وسلم

فقال أن بين يريدون أن حيبسوين عن هذا الوجه واخلروج معك فيه فواهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فأتى رسول اهللا 
  ه يف اجلنةإين ألرجو أن أطأ بعرجيت هذ

  أما أنت فقد عذرك اهللا فال جهاد عليك} صلى اهللا عليه وسلم{فقال له رسول اهللا 
  وقال لبنيه ما عليكم أن ال متنعوه لعل اهللا يرزقه الشهادة فخرج معه فقتل يرمحه اهللا

اختذت هند من  ووقعت هند بنت عتبة والنسوة الاليت معها ميثلن بالقتلى من املسلمني جيدعن األذان واألنوف حىت
آذان الرجال وأنوفهم خدما وقالئد وأعطت خدمها وقالئدها وقرطها وحشيا قاتل محزة وبقرت عن كبد محزة 

  رضي اهللا عنه فالكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها مث علت على صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوهتا
  حنن جزيناكم بيوم بدر

  واحلرب بعد احلرب ذات سعر
  ة يل من صربما كان عن عتب

  وال أخي وعمه وبكر
  شفيت نفسي وقضيت نذري
  شفيت وحشي غليل صدري
  فشكر وحشي على عمري
  حىت ترم أضلعي يف قربي

  السريع
  فأجابتها هند بنت أثاثة بن عباد بن املطلب فقالت



  خزيت يف بدر وبعد بدر
  يا بنة وقاع عظيم الكفر
  صبحك اهللا غداة الفجر
  باهلامشيني الطوال الزهر

  كل قطاع حسام يفريب
  محزة ليثي وعلي صقر

  فقال انه من أهل اجلنة} صلى اهللا عليه وسلم{أصابين ما أصابين مث مل يلبث أن مات يف أيديهم فذكروه لرسول اهللا 
وكان أبو هريرة يقول حدثوين عن رجل دخل اجلنة مل يصلي قط فإذا مل يعرفه الناس سألوه من هو فيقول أصريم بين 

  عبد األشهل
صلى اهللا {وكان عمرو بن اجلموح اعرج شديد العرج وكان له بنون أربعة مثل األسد يشهدون مع رسول اهللا 

  املشاهدة فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه وقالوا له أن اهللا قد عذرك} عليه وسلم
ج معك فيه فواهللا فقال أن بين يريدون أن حيبسوين عن هذا الوجه واخلرو} صلى اهللا عليه وسلم{فأتى رسول اهللا 

  أين ألرجو أن أطأ بعرجيت هذه يف اجلنة
  أما أنت فقد عذرك اهللا فال جهاد عليك} صلى اهللا عليه وسلم{فقال له رسول اهللا 

  وقال لبنيه ما عليكم إال أن متنعوه لعل اهللا يرزقه الشهادة فخرج معه فقتل برمحة اهللا
بالقتلى من املسلمني جيدعن األذان واألنوف حىت اختذت هند من ووقعت هند بنت عتبة والنسوة الاليت معها ميثلن 

آذان الرجال وأنوفهم خدما وقالئد وأعطت خدمها وقالئدها وقرطها وحشيا قاتل محزة وبقرت عن كبد محزة 
  رضي اهللا عنه فالكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها مث علت على صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوهتا

  م بدرحنن جزيناكم بيو
  واحلرب بعد احلرب ذات سعر
  ما كان عن عتبة يل من صرب

  وال أخي وعمه وبكر
  شفيت نفسي وقضيت نذري
  شفيت وحشي غليل صدري
  فشكر وحشي على عمري
  حىت ترم أضلعي يف قربي

  السريع
  فأجابتها هند بنت أثاثة بن عباد بن املطلب فقالت

  خزيت يف بدر وبعد بدر
  يا بنة وقاع عظيم الكفر

  حك اهللا غداة الفجرصب
  باهلامشيني الطوال الزهر
  بكل قطاع حسام يفري



  محزة ليثي وعلي صقر
  إذ رام شيب وأبوك غدري
  فخضبا منه ضواحي النحر
  ونذرك السوء فشر نذر

  السريع
وقد كان احلليس بن زبان أخو بين احلارث بن عبد مناة وهو يومئذ سيد األحابيش مر بأيب سفيان وهو يضرب يف 

زة بن عبد املطلب بزج الرمح ويقول ذق عقق فقال احلليس يا بين كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه شدق مح
  ما ترون حلما

  فقال وحيك اكتمها عين فإهنا كانت زلة
مث إن أبا سفيان حني أراد االنصراف أشرف على اجلبل مث صرخ بأعلى صوته أنعمت فعال إن احلرب سجال يوم 

  بيوم بدر اعل هبل
  ي ظهر دينكأ

  قم يا عمر فأجبه} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  فقل اهللا أعلى وأجل ال سواء قتالنا يف اجلنة وقتالكم يف النار

  ويف الصحيح من حديث الرباء أن أبا سفيان قال إنه لنا العزي وال عزي لكم
  أجيبوه} صلى اهللا عليه وسلم{فقال النيب 

  هللا موالنا وال موىل لكمقالوا ما نقول قال قولوا ا
  وفيه أيضا أن أبا سفيان أشرف يوم أحد فقال أيف القوم حممد فقال ال جتيبوه

  فقال أيف القوم ابن أيب قحافة قال ال جتيبوه

قال أيف القوم ابن اخلطاب فلما مل جيبه أحد قال إن هؤالء قتلوا فلو كانوا أحياء ألجابوا فلم ميلك عمر نفسه فقال 
  و اهللا قد أبقى اهللا لك ما خيزيككذبت يا عد

لعمر } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق فلما أجاب عمر أبا سفيان قال له هلم إيل يا عمر فقال رسول اهللا 
  ايته فانظر ما شأنه

فجاءه فقال له أبو سفيان أنشدك اهللا يا عمر أقتلنا حممدا قال عمر اللهم ال وإنه ليسمع كالمك اآلن قال أنت 
  دق عندي من ابن قميئه وأبرأص

لقول ابن قميئه هلم إين قد قتلت حممدا مث نادى أبو سفيان إنه قد كان يف قتالكم مثل واهللا ما رضيت وما سخطت 
  وما أمرت وما هنيت

  وملا انصرف أبو سفيان ومن معه نادى إن موعدكم بدر العام القابل
  به قل نعم هو بيننا وبينكم موعدلرجل من أصحا} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

علي بن أيب طالب فقال اخرج يف آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا } صلى اهللا عليه وسلم{مث بعث رسول اهللا 
يريدون فإن كانوا قد جنبوا اخليل وامتطوا اإلبل فإهنم يريدون مكة وإن ركبوا اخليل وساقوا اإلبل فهم يريدون 

يده لئن أرادوها ألسرين إليهم فيها مث ألناجزهنم فخرج علي فرآهم قد جنبوا اخليل وامتطوا املدينة والذي نفسي ب
  اإلبل ووجهوا إىل مكة



وفرغ الناس لقتالهم وانتشروا يبتغوهنم فلم جيدوا قتيال إال وقد مثلوا به إال حنظلة بن أيب عامر فإن أباه كان مع 
قتيال فدفع صدره بقدمه وقال قد تقدمت إليك يف مصرعك هذا  املشركني فتركوه له وزعموا أن أباه وقف عليه
  ولعمر اهللا إن كنت لواصال للرحم برا بالوالدة

من رجل ينظر يل ما فعل سعد بن الربيع أيف األحياء هو أم يف األموات } صلى اهللا عليه وسلم{وقال رسول اهللا 
  فقال رجل من األنصار أنا أنظر لك يا رسول اهللا ما فعل

أمرين أن أنظر أيف } صلى اهللا عليه وسلم{فوجده جرحيا يف القتلى وبه رمق قال فقلت له إن رسول اهللا  فنظر
عين السالم وقل له إن } صلى اهللا عليه وسلم{األحياء أنت أم يف األموات قال أنا يف األموات فأبلغ رسول اهللا 
أبلغ قومك السالم عين وقل هلم إن سعد بن الربيع سعد بن الربيع يقول جزاك اهللا عنا خري ما جزي نبيا عن أمته و

  يقول لكم أنه ال عذر لكم عند اهللا إن خلص إىل نبيكم ومنكم عني تطرف
  قال مث مل أبرح حىت مات

  فأخربته خربه} صلى اهللا عليه وسلم{فجئت رسول اهللا 
نت لسعد جارية صغرية ويف سعد هذا يقول أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه وقد دخل عليه رجل وعلى صدره ب

يرشفها ويقبلها فقال الرجل من هذه فقال أبو بكر رضي اهللا عنه بنت رجل خري مين سعد بن الربيع كان من النقباء 
  ليلة العقبة وشهد بدرا واستشهد يوم أحد

  يلتمس محزة بن عبد املطلب فوجده ببطن الوادي} صلى اهللا عليه وسلم{وخرج رسول اهللا 
حني رأى ما رأى لوال أن } صلى اهللا عليه وسلم{كبده ومثل به فجدع أنفه وأذناه فقال رسول اهللا قد بقر بطنه عن 

ختزن صفية ويكون سنة من بعدي لتركته حىت يكون يف بطون السباع وحواصل الطري ولئن أظهرين اهللا على قريش 
  يف موطن من املواطن ألمثلن بثالثني رجال منهم

وغيظه على من فعل بعمه ما فعل قالوا واهللا لئن أظفرنا } صلى اهللا عليه وسلم{ل اهللا فلما رأى املسلمون حزن رسو
  اهللا هبم يوما من الدهر لنمثلن هبم مثلة مل ميثلها أحد من العرب

وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت } صلى اهللا عليه وسلم{فأنزل اهللا تعاىل فيما قاله من ذلك رسوله 
 ١٢٧ - ١٢٦ري للصابرين واصرب وما صربك إال باهللا وال حتزن عليهم وال تك يف ضيق مما ميكرون النحل هلو خ

  وصرب وهنى عن املثلة} صلى اهللا عليه وسلم{فعفا رسول اهللا 
ملا وقف على محزة قال لن أصاب مبثلك أبدا ما وقفت موقفا قط أغيظ } صلى اهللا عليه وسلم{ويقال إن رسول اهللا 

  ن هذاإيل م
  مث قال جاءين جربيل فأخربين أن محزة مكتوب يف أهل السموات السبع محزة بن عبد املطلب أسد اهللا وأسد رسوله

فسجي بربده مث صلى عليه فكرب سبع تكبريات مث أتى بالقتلى يوضعون } صلى اهللا عليه وسلم{مث أمر به رسول اهللا 
  تني وسبعني صالةإىل محزة وصلى عليهم وعليه معهم حىت صلى عليه ثن

البنها } صلى اهللا عليه وسلم{وأقبلت صفية بنت عبد املطلب لتنظر إليه وكان أخاها ألبيها وأمها فقال رسول اهللا 
  الزبري بن العوام القها فأرجعها ال ترى ما بأخيها

  يأمرك أن ترجعي} صلى اهللا عليه وسلم{فقال هلا يا أمه إن رسول اهللا 
  قد مثل بأخي وذلك يف اهللا فما أرضانا مبا كان من ذلك ألحتسنب وألصربن إن شاء اهللاقالت ومل وقد بلغين أن 



  قال له خل سبيلها} صلى اهللا عليه وسلم{فلما أخرب الزبري بذلك رسول اهللا 
  فأتته فنظرت إليه فصلت عليه واسترجعت واستغفرت له

  فدفن} صلى اهللا عليه وسلم{مث أمر به رسول اهللا 
دفن عبد اهللا بن جحش مع محزة يف قربه وهو } صلى اهللا عليه وسلم{هللا بن جحش أن رسول اهللا وزعم آل عبد ا

ابن أخته أميمة بنت عبد املطلب وكان قد مثل به كما مثل خباله محزة إال أنه مل يبقر عن كبده وجدع أنفه وأذناه 
  فلذلك يقال له اجملدع يف اهللا

وقاص فقال له عبد اهللا هلم يا سعد فلندع اهللا وليذكر كل واحد منا وكان يف أول النهار قد لقي سعد بن أيب 
  حاجته يف دعائه وليؤمن اآلخر

فقال سعد يا رب إذا لقيت العدو فلقين رجال شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيك ويقاتلين مث ارزقين الظفر عليه 
  حىت أقتله وأسلبه سلبه

 رجال شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيك ويقاتلين فيقتلين مث جيدع فأمن عبد اهللا بن جحش مث قال اللهم ارزقين
  أنفي وأذين فإذا لقيتك غدا قلت يل يا عبد اهللا فيم جدع أنفك وأذناك فأقول فيك يا رب ويف رسولك

  فتقول يل صدقت
  فأمن سعد على دعوته

ذنيه وأنفه معلقتان يف خيط ولقيت أنا قال سعد كانت دعوة عبد اهللا خريا من دعويت لقد رأيته آخر النهار وإن أ
  فالنا من املشركني فقتلته وأخذت سلبه

عرجونا فعاد يف } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر الزبري أن سيف عبد اهللا بن جحش انقطع يوم أحد فأعطاه رسول اهللا 
من بغا التركي مبائيت  يده سيفا قائمه منه فقاتل به فكان ذلك السيف يسمى العرجون ومل يزل هذا يتوارث حىت بيع

  دينار

عن ذلك وقال } صلى اهللا عليه وسلم{واحتمل ناس من املسلمني قتالهم إىل املدينة فدفنوهم هبا مث هنى رسول اهللا 
  ادفنوهم حيث صرعوا

يوم أحد على القتلى قال أنا شهيد على هؤالء إن ما من جريح جيرح يف اهللا إال } صلى اهللا عليه وسلم{وملا أشرف 
هللا يبعثه يوم القيامة يدمي جرحه اللون لون دم والريح ريح مسك انظروا أكثر هؤالء مجعا للقرآن فاجعلوه أمام وا

  أصحابه يف القرب
  وكانوا يدفنون االثنني والثالثة يف القرب الواحد

متصافيني يف  وقال يومئذ حني أمر بدفن القتلى انظروا عمرو بن اجلموح وعبد اهللا بن عمرو بن حرام فإهنما كانا
  الدنيا فاجعلومها يف قرب واحد

وذكر مالك بن انس يف موطئه أن السيل حفر قربمها بعد زمان فحفر عنهما ليغريا من مكاهنما فوجدا مل يتغريا كأمنا 
ماتا باألمس وكان أحدمها قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فأميطت يده عن جرحه مث أرسلت 

  ان بني أحد وبني يوم حفر عنهما ست وأربعون سنةفرجعت كما كانت وك
راجعا إىل املدينة فلقيته محنة بنت جحش فلما لقيت الناس نعي هلا } صلى اهللا عليه وسلم{مث انصرف رسول اهللا 

أخوها عبد اهللا بن جحش فاسترجعت واستغفرت له مث نعى هلا خاهلا محزة بن عبد املطلب فاسترجعت واستغفرت له 
إن زوج املرأة منها } صلى اهللا عليه وسلم{ا زوجها مصعب بن عمري فصاحت وولولت فقال رسول اهللا مث نعي هل



  لبمكان ملا رأى من تثبتها على أخيها وخاهلا وصياحها على زوجها
بدار من دور األنصار فسمع البكاء والنوائح على قتالهم فذرفت عيناه } صلى اهللا عليه وسلم{ومر رسول اهللا 

  قال لكن محزة ال بواكي لهفبكى مث 
فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن حضري إىل دار بين عبد األشهل أمرا نساءمها أن يتحزمن مث يذهنب فيبكني على 

بكاءهن على محزة خرج } صلى اهللا عليه وسلم{ففعلن فلما مسع رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{عم رسول اهللا 
  عليه فقال ارجعن يرمحكن اهللا فقد آسينت بأنفسكن عليهن وهن على باب املسجد يبكني

  وقيل إنه ملا مسع بكاءهن قال
  رحم اهللا األنصار فإن املواساة منهم ما علمت لقدمية مروهن فلينصرفن

يف انصرافه بامرأة من بين دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع } صلى اهللا عليه وسلم{ومر رسول اهللا 
قالوا خريا } صلى اهللا عليه وسلم{بأحد فلما نعوا هلا قالت فما فعل رسول اهللا }  عليه وسلمصلى اهللا{رسول اهللا 

  يا أم فالن هو حبمد اهللا كما حتبني
  قالت أرونيه حىت أنظر إليه

  فأشري هلا إليه حىت إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل تريد صغرية
هله ناول سيفه ابنته فاطمة فقال اغسلي عن هذا دمه يا بنية إىل أ} صلى اهللا عليه وسلم{فلما انتهى رسول اهللا 

  فواهللا لقد صدقين اليوم وناوهلا علي بن أيب طالب سيفه فقال
  وهذا فاغسلي عنه دمه فواهللا لقد صدقين اليوم

  لئن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  ذو الفقار} صلى اهللا عليه وسلم{لسيف رسول اهللا  وكان يقال

  ونادي مناد يوم أحد
  ال سيف إال ذو الفقار

  وال فىت إال علي
  الكامل

  لعلي بن أيب طالب ال يصيب املشركون منا مثلها حىت يفتح اهللا علينا} صلى اهللا عليه وسلم{وقال رسول اهللا 
  وكان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال

بطلب العدو وأذن مؤذنه أن ال خيرجن } صلى اهللا عليه وسلم{الغد منه يوم األحد أذن مؤذن رسول اهللا فلما كان 
  معنا أحد إال أحد حضر يومنا باألمس

فكلمه جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام فقال يا رسول اهللا كان أيب خلفين على أخوات يل سبع وقال يا بين إنه 
صلى اهللا {ك هؤالء النسوة ال رجل فيهن ولست بالذي أوثرك باجلهاد مع رسول اهللا ال ينبغي يل وال لك أن نتر

  على نفسي فتخلف على أخواتك} عليه وسلم
  فتخلفت عليهن

  فخرج معه} صلى اهللا عليه وسلم{فأذن له رسول اهللا 
ا به قوة وأن الذي مرهبا للعدو ليبلغهم أنه خرج يف طلبهم فيظنو} صلى اهللا عليه وسلم{وإمنا خرج رسول اهللا 

  أصاهبم مل يوهنهم عن عدوهم



يوم أحد أخوان من بين عبد األشهل فرجعا جرحيني قال أحدمها فلما } صلى اهللا عليه وسلم{وشهد مع رسول اهللا 
باخلروج يف طلب العدو قلت ألخي أو قال يل أتفوتنا غزوة مع } صلى اهللا عليه وسلم{أذن مؤذن رسول اهللا 

  واهللا ما لنا من دابة نركبها وما منا إال جريح ثقيل} هللا عليه وسلمصلى ا{رسول اهللا 
  فخرجنا وكنت أيسر جرحا منه فكان إذا غلب محلته عقبة ومشى عقبة حىت انتهينا إىل ما انتهى إليه املسلمون

  نةيف خروجه ذلك إىل محراء األسد على مثانية أميال من املدي} صلى اهللا عليه وسلم{وانتهى رسول اهللا 
  فأقام هبا االثنني والثالثاء واألربعاء مث رجع إىل املدينة

  وقد مر به هناك معبد بن أيب معبد اخلزاعي وكانت خزاعة مسلمهم
بتهامة صفقتهم معه ال خيفون عنه شيئا كان هبا ومعبد } صلى اهللا عليه وسلم{ومشركهم عيبة نصح رسول اهللا 

  ز علينا ما أصابك يف أصحابك ولوددنا أن اهللا عافاك فيهميومئذ مشرك فقال يا حممد أما واهللا لقد ع
حبمراء األسد حىت لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء وقد } صلى اهللا عليه وسلم{مث خرج ورسول اهللا 

 وأصحابه وقالوا أصبنا حد أصحابه وقادهتم وأشرافهم مث نرجع} صلى اهللا عليه وسلم{أمجعوا الرجعة إىل رسول اهللا 
  قبل أن نستأصلهم لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم

فلما رأى أبو سفيان معبدا قال ما وراءك يا معبد قال حممد قد خرج يف أصحابه يطلبكم يف مجع مل أر مثله قط 
يتحرقون عليكم حترقا قد اجتمع معه من كان ختلف عنه يف يومكم وندموا على ما صنعوا فيهم من احلنق عليكم 

  ثله قطشيء مل أر م
  فقال وحيك ما تقول قال واهللا ما أرى أن ترحتل حىت ترى نواصي اخليل

  قال فواهللا لقد أمجعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم
  قال فإين أهناك عن ذلك واهللا لقد محلين ما رأيت علي أن قلت فيه أبياتا من الشعر

  قال وما قلت قال قلت
  كادت هتد من األصوات راحليت

  ض باجلرد األبابيلإذ سالت األر
  تردي بأسد كرام ال تنابلة
  عند اللقاء وال ميل معازيل

  فظلت عدوا أظن األرض ماثلة
  ملا مسوا برئيس غري خمذول

  فقلت ويل ابن حرب من لقائكم
  إذا تغطمطت البطحاء باخليل
  إين نذير ألهل البسل ضاحية
  لكل ذي إربة منهم ومعقول

  من جيش أمحد ال وخشا قنابله
  وصف ما أنذرت بالقيلوليس ي
  البسيط

  فثىن ذلك أبا سفيان ومن معه



  ومر به ركب من عبد القيس فقال أين تريدون قالوا نريد املدينة قال ومل قالوا نريد املرية
  قال فهل أنتم مبلغون عين حممدا رسالة أرسلكم هبا إليه وأمحل لكم هبذه غدا زبيبا بعكاظ إذا ما أتيتموها قالوا نعم

  وافيتموه فأخربوه أنا قد أمجعنا السري إليه وإىل أصحابه لنستأصل بقيتهم قال فإذا
  فمر

وهم حبمراء األسد فأخربوه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه فقالوا } صلى اهللا عليه وسلم{الركب برسول اهللا 
  حسبنا اهللا ونعم الوكيل

قال } صلى اهللا عليه وسلم{قية أصحاب رسول اهللا ويقال إهنم ملا مهوا بالرجعة إىل املدينة ليستأصلوا كما زعموا ب
  هلم صفوان بن أمية ال تفعلوا فإن القوم قد حربوا وقد خشينا أن يكون هلم قتال غري الذي كان فارجعوا

  فرجعوا
وهو حبمراء األسد حني بلغه أهنم مهوا بالرجعة والذي نفسي بيده لقد سومت } صلى اهللا عليه وسلم{فقال النيب 
  ة لو صبحوا هبا لكانوا كأمس الذاهبهلم حجار

يف وجهه قبل رجوعه إىل املدينة معاوية بن املغرية بن أيب العاص بن أمية بن } صلى اهللا عليه وسلم{وأخذ رسول اهللا 
أسره ببدر مث } صلى اهللا عليه وسلم{عبد مشس جد عبد امللك بن مروان أبا أمه وأبا عزة اجلمحي وكان رسول اهللا 

تقدم ذكر ذلك وذكر مقتله إياه يف هذه األخذة الثانية صدر غزوة أحد وجلأ معاوية بن املغرية إىل  من عليه وقد
فأمنه على أنه إن وجد بعد ثالث قتل فأقام بعدها } صلى اهللا عليه وسلم{عثمان بن عفان فاستأمن له رسول اهللا 

  وتواري
  اسر وقال إنكما ستجدانه مبوضع كذازيد بن حارثة وعمار بن ي} صلى اهللا عليه وسلم{فبعث النيب 

  فوجداه فقتاله
وكان يوم أحد يوم بالء ومصيبة ومتحيص اخترب اهللا به املؤمنني وحمن به املنافقني ممن كان يظهر اإلميان بلسانه وهو 

  مستخف بالكفر يف قلبه وأكرم اهللا فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل واليته
تعاىل من القرآن يف شأن أحد ستون آية من آل عمران يف طاعة من أطاع ونفاق من نافق وكان مما أنزل اهللا تبارك و

  وصفة ما كان يف يومهم وتعزية املؤمنني يف مصيبتهم ومعاتبة من عاتب منهم
وإذ غدوت من أهلك تبويء املؤمنني مقاعد للقتال واهللا مسيع } صلى اهللا عليه وسلم{يقول اهللا تبارك وتعاىل لنبيه 

  معلي
  أي مسيع ملا يقولون عليم مبا خيفون

  إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال أي تتخاذال

والطائفتان بنو سلمة من اخلزرج وبنو حارثة من األوس ومها اجلناحان يقول اهللا تبارك وتعاىل واهللا وليهما أي املدافع 
  عنهما ما مهتا به من ذلك برمحته وعائذته حىت سلمتا وحلقتا

  بنبيهما
  إنه ملا أنزل اهللا تعاىل يف هاتني الطائفتني قالتا ما حنب أنا مل هنم مبا مهمنا لتويل اهللا إيانا يف ذلكوقيل 

وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون أي من كان به ضعف من املؤمنني فليتوكل علي وليستعن يب أعنه على أمره وأدفع عنه 
  حىت أبلغ به وأقويه على نيته



  تم أذلة أقل عددا وأضعف قوة فاتقوا اهللا لعلكم تشكرون أي فاتقوين فإنه شكر نعميتولقد نصركم اهللا ببدر وأن
إذ تقول للمؤمنني ألن يكفيكم أن ميدكم ربكم بثالثة آالف من املالئكة منزلني بلى إن تصربوا وتتقوا ويأتوكم من 

طيعوا أمري ويأتوكم من فورهم هذا ميددكم ربكم خبمسة آالف من املالئكة مسومني أي إن تصربوا لعدوي وت
  وجههم هذا أمددكم هبذا العدد من املالئكة مسومني أي معلمني

وما جعله اهللا إال بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إال من عند اهللا العزيز احلكيم أي ما مسيت لكم من 
فكم وما النصر إال من عند اهللا مسيته من جنود مالئكيت إال لتستبشروا بذلك وتطمئن قلوبكم إليه ملا أعرف من ضع

  لسلطاين وقدريت وذلك أن العزة واحلكم يل ال إىل أحد من خلقي
ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون أي ليس لك } صلى اهللا عليه وسلم{مث قال حملمد 

شئت فعلت أو أعذهبم بذنوهبم فبحقي  من احلكم شيء يف عبادي إال ما أمرتك به فيهم أو أتوب عليهم برمحيت فإن
  فإهنم ظاملون أي عصوا فاستوجبوا ذلك مبعصيتهم إياي

مث استقبل ذكر املصيبة اليت نزلت هبم والبالء الذي أصاهبم والتمحيص ملا كان فيهم واختاذه الشهداء منهم فقال 
ن فسريوا يف األرض فانظروا كيف تعزية هلم وتعريفا هلم فيما صنعوا وفيما هو صانع هبم قد خلت من قبلكم سن

كان عاقبة املكذبني أي قد مضت مين وقائع نقمة يف أهل التكذيب برسلي والشرك يف عاد ومثود وقوم لوط 
  وأصحاب مدين فرأوا مثالت قد مضت

مين فيهم وملن هو علي مثل ما هم عليه هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقني أي نور وأدب ملن أطاعين وعرف 
  ريأم

وال هتنوا وال حتزنوا أي ال تضعفوا وال تبتئسوا على ما أصابكم وأنتم األعلون لكم تكون العاقبة والظهور إن كنتم 
  مؤمنني أي إن كنتم صدقتم نبيي مبا جاءكم به عين

إن ميسسكم قرح أي جراح فقد مس القوم قرح مثله أي جراح مثلها وتلك األيام نداوهلا بني الناس أي نصرفها 
بالء والتمحيص وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واهللا ال حيب الظاملني وليمحص اهللا الذين آمنوا لل

وميحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أي حسبتم أن 
تليكم باملكاره حىت أعلم صدق ذلك منكم اإلميان يب تدخلوا اجلنة فتصيبوا كرامة ثوايب ومل أختربكم بالشدة وأب

  والصرب على ما أصابكم يف
إىل } صلى اهللا عليه وسلم{ولقد كنتم متنون املوت أي الشهادة من قبل أن تلقوه يعين الذين استنهضوا رسول اهللا 
  وه وأنتم تنظروناخلروج هبم إىل عدوهم يوم أحد ملا فاهتم من يوم بدر رغبة يف الشهادة يقول فقد رأيتم

  وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أي لقول الناس قتل حممد
  واهنزامهم عند ذلك وانصرافهم عن عدوهم

أفئن مات أو قتل رجعتم عن دينكم كفارا كما كنتم وتركتم جهاد عدوكم وكتاب ربكم وما خلف نبيه من دينه 
كم وقد بني لكم فيما جاءكم به عين أنه ميت عنكم ومفارق لكم ومن ينقلب على عقبيه أي يرجع عن معكم وعند

دينه فلن يضر اهللا شيئا أي لن ينقص ذلك عز اهللا وال ملكه وال سلطانه وال قدرته وسيجزي اهللا الشاكرين أي من 
  أطاعه وعمل بأمره

  من يرد ثوابوما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال و



أي من أراد الدنيا خاصة أتاه منها ما كتب ) الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب اآلخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين 
له وما له يف اآلخرة من نصيب ومن أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها وهو مؤمن آتاه منها ما وعد به مع ما جيري عليه 

  جزاء الشاكرين أي املتقنييف دنياه من رزقه املقدر له وذلك هو 
وكأين من نيب قاتل معه ربيون كثري فما وهنوا ملا أصاهبم يف سبيل اهللا وما ضعفوا وما استكانوا أي وكم من نيب 
أصابه القتل ومعه مجاعات من أنصاره فما وهنوا لفقد نبيهم وما ضعفوا عن عدوهم وما استكانوا ملا أصاهبم يف 

  ذلك هو الصرب واهللا حيب الصابريناجلهاد عن اهللا وعن دينهم و
وما كان قوهلم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أي 

فقولوا مثل ما قالوا واعلموا أن ذلك بذنوب منكم فاستغفروه كما استغفروا وامضوا على دينكم كما مضوا على 
  على أعقابكم راجعني وسلوه كما سألوه أن يثبت أقدامكم وينصركم على القوم الكافرين دينهم وال ترتدوا

  فكل هذا من قوهلم كان وقد قتل نبيهم ومل يفعلوا كما فعلتم
  فآتاهم اهللا ثواب الدنيا بالظهور على عدوهم وحسن ثواب اآلخرة الذي به وعدهم واهللا حيب احملسنني

الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين أي عن عدوكم فتذهب دنياكم  يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا
  وآخرتكم

بل اهللا موالكم وهو خري الناصرين فإن كان ما تقولون بألسنتكم صدقا عن قلوبكم فاعتصموا به وال تنتصروا بغريه 
  وال ترجعوا كفارا على أعقابكم مرتدين عن دينه

لرعب الذي به كنت أنصركم عليهم جزاء هلم مبا أشركوا يب فال تظنوا أن هلم عاقبة سنلقي يف قلوب الذين كفروا ا
  نصر وال ظهورا عليكم ما

اعتصمتم يب واتبعتم أمري وإمنا أصابكم منهم ما أصابكم بذنوب قدمتموها ألنفسكم خالفتم هبا أمري وعصيتم 
  فيها نبيي

تم وتنازعتم يف األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما حتبون أي ولقد صدقكم اهللا وعده إذ حتسوهنم بإذنه حىت إذا فشل
لقد وفيت لكم ما وعدتكم من النصر على عدوكم إذ حتسوهنم بالسيوف أي تستأصلوهنم قتال بإذين وتسليطي 

أيديكم عليهم وكفي أيديهم عنكم حىت إذا فشلتم أي ختاذلتم وتنازعتم يف األمر اختلفتم فيه وعصيتم بترك أمر 
يعين الرماة الذين عهد إليهم أال يفارقوا مكاهنم فخالفوا أمره حىت أيت املسلمون من قبلهم من بعد ما أراكم  نبيكم

ما حتبون أي الفتح ال شك فيه وهزمية القوم عن نسائهم وأمواهلم منكم من يريد الدنيا أي النهب ومنكم من يريد 
هنوا عنه مث صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واهللا ذو فضل اآلخرة أي الذين جاهدوا يف اهللا ومل خيالفوا إىل ما 

على املؤمنني أي أنه سبحانه وإن عاقب من يشاء من عباده ببعض الذنوب يف عاجل الدنيا أدبا وموعظة فإنه غري 
  مستوف كل ماله فيهم من احلق مبا أصابوا من معصية فضال من اهللا ورمحة

يدعوهم وال يعطفون عليه فقال إذ تصعدون وال تلوون على أحد والرسول يدعوكم مث أنبهم بالفرار عن نبيهم وهو 
يف أخراكم فأثابكم غما بغم أي كربا بعد كرب بقتل من قتل من إخوانكم وعلو عدوكم عليكم وما وقع يف 

بأعينكم وال أنفسكم حني مسعتم أنه قتل نبيكم لكيال حتزنوا على ما فاتكم من الظهور على عدوكم بعد أن رأيتموه 
ما أصابكم من قتل إخوانكم مبا فرجت عنكم من الكرب بوقاية نبيكم وكشف كرب الشيطان يف الصراخ بقتله 

} صلى اهللا عليه وسلم{بينكم فكان هذا هو الذي فرج اهللا به عنهم ما تابع عليهم من الغم فلما رأوا رسول اهللا 



  الظهور عليهم واملصيبة اليت أصابتهم فيمن قتل منهمحيا بني أظهرهم هان عليهم ما فاهتم من القوم بعد 
  مث قال تعاىل بعد آيات ذكر فيها ما ذكر من قصة أحد وما أصابكم يوم

التقى اجلمعان فبإذن اهللا وليعلم املؤمنني وليعلم الذين نافقوا وقيل هلم تعالوا قاتلوا يف سبيل اهللا أو ادفعوا قالوا لو 
حني سار إىل عدوه من } صلى اهللا عليه وسلم{عبد اهللا بن أيب والراجعني عن رسول اهللا  يعين) نعلم قتاال التبعناكم 

  املشركني
يقول اهللا تبارك وتعاىل هم للكفر يومئذ أقرب منهم لإلميان يقولون بأفواههم ما ليس يف قلوهبم واهللا أعلم مبا 

  أوا عن أنفسكم املوت إن كنتم صادقنييكتمون الذين قالوا إلخواهنم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادر
يرغب املؤمنني يف اجلهاد ويهون عليهم القتل وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل } صلى اهللا عليه وسلم{مث قال لنبيه 

اهللا أمواتا بل أحياء عند رهبم يرزقون فرحني مبا آتاهم اهللا من فضله ويستبشرون بالذين مل يلحقوا هبم من خلفهم أال 
  ليهم وال هم حيزنونخوف ع

ملا أصيب إخوانكم بأحد جعل اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{قال عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال رسول اهللا 
أرواحهم يف أجواف طري خضر ترد أهنار اجلنة وتأكل من مثارها وتأوى إىل قناديل من ذهب يف ظل العرش فلما 

قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع اهللا بنا لئال يزدهوا يف اجلهاد وجدوا طيب مشرهبم ومأكلهم وحسن مقيلهم 
صلى اهللا عليه {وال ينكلوا عن احلرب قال اهللا تبارك وتعاىل فأنا ابلغهم عنكم فانزل اهللا عز ذكره على رسوله 

  هذه اآليات وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا إىل آخرها} وسلم
الشهداء على بارق هنر بباب اجلنة يف قبة خضراء خيرج عليهم رزقهم من } عليه وسلمصلى اهللا {وقال رسول اهللا 
  اجلنة بكرة وعشيا

وسئل عبد اهللا بن مسعود عن هؤالء اآليات وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا فقال أما إنا قد سألنا عنها 
أجواف طري خضر ترد أهنار اجلنة وتأكل من مثارها فقيل لنا انه ملا أصيب إخوانكم بأحد جعل اهللا أرواحهم يف 

  وتأوى إىل قناديل من ذهب يف ظل العرش فيطلع اهللا إليهم اطالعة
  فيقول يا عبادي ما تشتهون فأزيدكم فيقولون ربنا ال فوق ما أعطيتنا اجلنة نأكل منها حيث شئنا

قولون ربنا ال فوق ما أعطيتنا اجلنة نأكل منها مث يطلع اهللا إليهم اطالعة فيقول يا عبادي ما تشتهون فأزيدكم في
حيث نشاء مث يطلع إليهم اطالعة فيقول يا عبادي ما تشتهون فأزيدكم فيقولون ربنا ال فوق ما أعطيتنا اجلنة نأكل 
  منها حيث شئنا إال أنا حنب أن ترد أرواحنا يف أجسادنا مث تردنا إىل الدنيا فنقاتل فيك حىت نقتل فيك مرة أخرى

جلابر بن عبد اهللا أال أبشرك يا جابر قال قلت بلى يا رسول اهللا قال إن } صلى اهللا عليه وسلم{قال رسول اهللا و
أباك حيث أصيب بأحد أحياه اهللا مث قال ما حتب يا عبد اهللا بن عمرو أن افعل بك قال أي رب احب أن تردين إىل 

  الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى
والذي نفسي بيده ما من مؤمن يفارق الدنيا حيب أن يرجع إليها ساعة من } ى اهللا عليه وسلمصل{وقال رسول اهللا 

  النهار وان له الدنيا وما فيها إال الشهيد فانه حيب أن يرد إىل الدنيا فيقاتل يف اهللا فيقتل مره أخرى
واألنصار مخسة وستون رجال  من املهاجرين} صلى اهللا عليه وسلم{واستشهد من املسلمني يوم أحد مع رسول اهللا 

  أربعة من املهاجرين وسائرهم من األنصار وقتل اهللا من املشركني يومئذ اثنني وعشرون
  وكان مما قيل من الشعر يف يوم أحد قول كعب بن مالك األنصاري رمحه اهللا



  أال هل أتى غسان عنا ودوهنم
  من األرض خرق سريه متتعتع
  صحار وأعالم كأن قتامها

  نقع هامد متقطع من البعد
  تظل به البزل العراميس درجا
  وحيلو به غيث السنني فيمرع

  به جيف احلسري يلوح صليبها
  كما الح كتان التجار املوضع
  به العني واآلرام ميشني خلفة

  وبيض نعام قيضة يتقلع
  جمالدنا عن ديننا كل فخمة
  مذربة فيها القوانس تلمع

  وكل صموت يف الصوان كأهنا
  ي من املاء مترعإذا لبست هن

  ولكن ببدر سائلوا من لقيتم
  من الناس واألنباء بالغيب تنفع
  وإنا بأرض اخلوف لو كان أهلها
  سوانا لقد أجلوا بليل فأقشع
  إذا جاء منا راكب كان قوله

  أعدوا ملا يزجي ابن حرب وجيمع
  وملا ابتنوا بالعرض قال سراتنا
  عالم إذا مل مينع العرض نزرع

  نتبع أمره وفينا رسول اهللا
  إذا قال فينا القول ال نتطلع

  تدىل عليه الروح من عند ربه
  ينزل من جو السماء ويرفع
  نشاوره فيما نريد وقصدنا

  إذا ما اشتهى أنا نطيع ونسمع
  وقال رسول اهللا ملا بدوا لنا

  ذروا عنكم هول املنيات واطمع
  ولكن خذوا أسيافكم وتوكلوا

  على اهللا إن األمر هللا أمجع
  ا كمن يشري احلياة تقرباوكونو



  إىل ملك حييا لديه ويرجع
  فسرنا إليهم جهرة يف رحاهلم
  ضحيا علينا البيض ال نتخشع
  مبلمومة فيها السنور والقنا
  إذا ضربوا أقدامها ال تروع

  فجئنا إىل موج من البحر وسطه
  أحابيش منهم حاسر ومقنع

  ثالثة آالف وحنن نضية
  ثالث ميني إن كثرنا وأربع

  هم جتري املنية بيننانغاور
  نشارعهم حوض املنايا ونشرع
  هتادي قسي النبع فينا وفيهم
  وما هو إال اليثريب املقطع
  ومنجوفة حرمية صاعدية

  يذر عليها السم ساعة تصنع
  وخيل تراها بالفضاء كأهنا
  جراد صبا يف قرة يتريع

  فلما تالقينا ودارت بنا الرحى
  وليس ألمر محه اهللا مدفع

   تركنا سراهتمضربناهم حىت
  كأهنم بالقاع خشب مصرع
  لدن غدوة حىت استفقنا عشية

  كأن ذكاها حر نار تلفع
  وراحوا سراعا موجعني كأهنم
  جهام هراقت ماءه الريح مقلع

  ورحنا وأخرانا بطاء كأننا
  أسود على حلم ببيشة ظلع
  فنلنا ونال القوم منا ورمبا

  فعلنا ولكن ما لدي اهللا أوسع
  تدارت رحاهمودارت رحانا واس

  وقد جعلوا كل من الشر يشبع
  وحنن أناس ال نرى القتل سبة

  على كل من حيمي الذمار ومينع



  جالد على ريب احلوادث ال ترى
  على هالك عني لنا الدهر تدمع
  بنو احلرب ال نعيا بشيء نقوله
  وال حنن مما جرت احلرب جنزع

  بنو احلرب إن نظفر فلسنا بفحش
  جعوال حنن من أظفارها نتو

  الطويل
وقال حسان بن ثابت جييب عبد اهللا بن الزبعري عن كلمة له على روي هذا اجلواب يفخر فيها بيوم أحد وكلتا 

  الكلمتني ينكرها بعض أهل العلم ملن نسبت إليه
  أشاقتك من أم الوليد ربوع
  بالقع ما من أهلهن مجيع

  عفاهن ضيفي الرياح وواكف
  من الدلو زحاف السحاب مهوع

  ق إال موقد النار حولهفلم يب
  رواكد أمثال احلمام كنوع

  فدع ذكر دار بددت بني أهلها
  نوى ملتينات اجلبال قطوع

  وقل إن يكن يوم بأحد يعده
  سفيه فإن احلق سوف يشيع

  فقد صابرت فيه بنو األوس كلهم
  وكان هلم ذكر هناك رفيع

  وحامى بنو النجار فيه وصابروا
  وما كان منهم يف اللقاء جزوع

  ام رسول اهللا ال خيذلونهأم
  هلم ناصر من رهبم وشفيع

  وفوا إذ كفرمت يا سخني بربكم
  وال يستوي عبد ويف ومضيع
  بأيديهم بيض إذا محي الوغى
  فال بد أن يودي هبن صريع

  كما غادرت يف النقع عتبة ثاويا
  وسعدا صريعا والوشيج شروع

  وقد غادرت حتت العجاجة مسندا
  أبيا وقد بل القميص جنيع



  بكف رسول اهللا حيث تنصبت
  على القوم مما قد يثرن نقوع

  أولئك قوسم سادة من فروعكم
  ويف كل قوم سادة وفروع

  هبن نعز هللا حىت يعزنا
  وإن كان أمر يا سخني فظيع
  فال تذكروا قتلى ومحزة فيهم

  قتيل ثوى اهللا وهو مطيع
  فإن جنان اخللد منزلة له

  وأمر الذي يقضي األمور سريع
   النار أفضل رزقهموقتالكم يف

  محيم معا يف جوفها وضريع
  الطويل

  وقال كعب بن مالك جييب ابن الزبعري وعمرو بن العاص عن كلمتني قاالها يف ذلك
  أبلغ قريشا وخري القول أصدقه

  والصدق عند ذوي األلباب مقبول
  أن قد قتلنا بقتالنا سراتكم
  أهل اللواء ففيما يكثر القيل

  مددويوم بدر لقيناكم لنا 
  فيه مع النصر ميكال وجربيل
  إن تقتلونا فدين احلق فطرتنا

  والقتل يف احلق عند اهللا تفضيل
  وإن تروا أمرنا يف رأيكم سفها
  فرأي من خالف اإلسالم تضليل
  فال متنوا لقاح احلرب واقتعدوا

  إن أخا احلرب أصدى اللون مشغول
  إنا بنو احلرب منريها وننتجها
  يلوعندنا لذوي األضغان تنك

  إن ينج منها ابن حرب بعدما بلغت
  منه التراقي وأمر اهللا مفعول
  فقد أفادت له حلما وموعظة
  ملن يكون له لب ومعقول

  ولو هبطتم ببطن السيل كافحكم



  ضرب لشاكلة البطحاء ترعيل
  تلقاكم عصب حول النيب هلا
  مما يعدون للهيجا سرابيل

  من جذم غسان مسترخ محائلهم
  ازيلال جبناء وال ميل مع

  ميشون حتت عمايات القتال كما
  ميشي املصاعبة األدم املراسيل
  أو مثل مشي أسود الطل ألثقها
  يوم رذاذ من اجلوزاء مشمول
  يف كل سابغة كالنهي حمكمة

  قيامها فلح كالسيف هبلول
  ترد حد قران النبل خاسئة

  ويرجع السيف عنها وهو مفلول
  ولو قذفتم بسلع عن ظهوركم

  وت تأجيلوللحياة ودفع امل
  ما زال يف القوم وتر منكم أبدا
  تعفو السالم عليه وهو مطلول

  البسيط
  وقال كعب أيضا يف يوم أحد من قصيدة يفخر فيها بقومه

  فإن كنت عن شأننا سائال
  فسل عنه ذا العلم ممن يلينا
  بنا كيف نفعل إن قلصت

  عوانا ضروسا عضوضا حجونا
  ألسنا نشد عليها العقاب

  ليناحىت تدر وحىت ت
  ويوم له رهج دائم

  شديد التهاول حامي األرينا
  طويل شديد أوار القتال
  يبغي حواقزه املقر فينا
  ختال الكماة بأعراضه
  مثايل على لذة منزفينا
  تعاور أمياهنم بينهم

  كؤوس املنايا حبد الظبينا



  شهدنا وكنا أوىل بأسه
  وحتت العصابة واملعلمينا

  خبرس احلسيس حسان رواء
  أمجن اجلفونا وبصريه قد

  فما ينفللن وما ينحنني
  وما ينتهني إذا ما هنينا

  كربق اخلريف بأيدي الكماة
  يفجعن بالطل هاما سكونا
  وعلمنا الضرب آباؤنا
  وسوف نعلم أيضا بنينا

  جالد الكماة وبذل التالد
  عن جل أحسابنا ما بقينا
  إذا مر قرن كفي نسله
  وأورثه بعده آخرينا
  نشب وهتلك آباؤنا

  ا نريب بنينا فنيناوبين
  املتقارب

  وقال حسان بن ثابت يبكي محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه
  أتعرف الدار عفا رمسها

  بعدك صوب املسبل اهلاطل
  بني السراديح فأرمانة

  فمدفع الروحاء يف حائل
  سألتها عن ذاك فاستعجمت
  مل تدر ما مرجوعة السائل

  دع عنك دارا قد عفا رمسها
  ذي النائل وابك على محزة

  املالئ الشيزي إذا أعصفت
  غرباء يف ذي الشبم املاحل
  والتارك القرن لذي لبدة
  يعثر يف ذي اخلرص الذابل
  والالبس اخليل إذا أحجمت

  كالليث يف غابته الباسل
  أبيض يف الذروة من هاشم



  مل مير دون احلق بالباطل
  مال شهيدا بني أسيافكم

  شلت يدا وحشي من قاتل
  يف ألة أي امرئ غادر

  مطرورة مارنة العامل
  أظلمت األرض لفقدانه
  واسود نور القمر الناصل
  صلى عليه اهللا يف جنة
  عالية مكرمة الداخل

  كنا نرى محزة حرزا لنا
  من كل أمر يأتنا نازل

  وكان يف اإلسالم ذا تدرء
  يكفيك فقد القاعد اخلاذل

  ال تفرحي يا هند واستجليب
  دمعا وأذري عربة الثاكل

  على عتبة إذ قطهوابكي 
  بالسيف حتت الرهج احلائل
  إذ خر يف مشيخة منكم
  من كل عات قلبه جاهل
  أرداهم محزة يف أسرة

  ميشون حتت احللق الفاضل
  غداة جربيل وزير له

  نعم وزير الفارس احلامل
  الرجز

  وقال عبد اهللا بن رواحة يبكي محزة وتروي أيضا لكعب بن مالك رضي اهللا عنهم أمجعني
   وحق هلا بكاهابكت عيين

  وما يغين البكاء وال العويل
  على أسد اإلله غداة قالوا
  أمحزة ذاكم الرجل القتيل
  أصيب املسلمون به مجيعا

  هناك وقد أصيب به الرسول
  أبا يعلي لك األركان هدت
  وأنت املاجد الرب الوصول



  عليك سالم ربك يف جنان
  خمالطها نعيم ال يزول

  الوافر
  املطلب تبكي أخاها محزة رضي اهللا عنهماوقالت صفية بنت عبد 

  أسائله أصحاب أحد خمافة
  بنات أيب من أعجم وخبري

  فقال اخلبري إن محزة قد ثوى
  وزير رسول اهللا خري وزير

  دعاه اإلله احلق ذو العرش دعوة
  إىل جنة حييا هبا وسرور

  فذلك ما كنا نرجي ونرجتي
  حلمزة يوم احلشر خري مصري

  هبت الصبافواهللا ما أنساك ما 
  بكاء وحزنا حمضري ومسريي
  على أسد اهللا الذي كان مدرها
  يذود عن اإلسالم كل كفور

  فيا ليت شلوي عند ذاك وأعظمى
  لدى أضبع تعتادين ونسور

  أقول وقد أعيي النعي عشرييت
  جزي اهللا خريا من أخ ونصري

  الطويل
  دوقالت نعم امرأة مشاس بن عثمان تبكي زوجها مشاسا وأصيب يوم أح

  يا عني جودي بفيض غري إبساس
  على كرمي من الفتيان لباس
  صعب البديهة ميمون نقيبته
  محال ألوية ركاب أفراس

  أقول ملا أتى الناعي له جزعا
  أودى اجلواد وأودى املطعم الكاسي

  وقلت ملا خلت منه جمالسه
  ال يبعد اهللا منا قرب مشاس

  البسيط
  فأجاهبا أخوها يعزيها فقال

   ستر ويف كرماقىن حياءك يف



  فإمنا كان مشاس من الناس
  ال تقتلي النفس إذ حانت منيته
  يف طاعة اهللا يوم الروع والباس
  قد كان محزة ليث اهللا فاصطربي

  فذاق يومئذ من كأس مشاس
  البسيط

  وقالت هند بنت عتبة حني انصرف املشركون عن أحد
  رجعت ويف نفسي بالبل مجة

  وقد فاتين بعض الذي كان مطليب

  أصحاب بدر من قريش وغريهم من
  بين هاشم منهم ومن آل يثرب
  ولكنين قد نلت شيئا ومل يكن

  كما كنت أرجو يف مسريي ومركيب
  الطويل

وهذه هند أم معاوية بن أيب سفيان وكانت امرأة فيها مكارة وذكورة وهلا نفس وأنفة وكان املسلمون قد أصابوا 
ليد فأصاهبا من ذلك ما يصيب من مثله النفوس الشهمة والقلوب الكافرة يوم بدر أباها عتبة وعمها شيبة وأخاها الو

فخرجت إىل أحد مع زوجها أيب سفيان تبتغي االنتصار وتطلب األوتار فهذا قوهلا يرمحها اهللا والوتر يقلقها والكفر 
  حينقها واحلزن حيرقها والشيطان ينطقها

عن سواء النار فصلحت حاهلا وتبدلت أقواهلا حىت قالت لرسول  مث إن اهللا سبحانه هداها إىل اإلسالم وأخذ حبجزهتا
فيما قالت له واهللا يا رسول اهللا ما كان على األرض أهل خباء أحب إىل أن يذلوا من } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 

  أهل خبائك وما أصبح اليوم على األرض خباء أحب إىل أن يعزوا من أهل خبائك
  أو حنو هذا من القول

  د هللا الذي هدانا برسوله أمجعني وإياه سبحانه نسأل أن مييتنا على خري ما هدانا إليه ال مبدلني وال مغريينفاحلم
  } صلى اهللا عليه وسلم{غدر عضل والقارة بأصحاب رسول اهللا 

 بعد أحد رهط من عضل والقارة وهم بنو اهلون ابن خزمية بن مدركة} صلى اهللا عليه وسلم{وقدم على رسول اهللا 
فقالوا له يا رسول اهللا إن فينا إسالما فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا يف الدين ويقرئوننا القرآن ويعلموننا 

  شرائع اإلسالم
فبعث معهم ستة من أصحابه مرثد بن أيب مرثد الغنوي وأمره عليهم وخالد بن البكري وعاصم بن ثابت بن أيب 

  وعبد اهللا بن طارقاألقلح وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة 
فخرجوا حىت إذا كانوا على الرجيع ماء هلذيل بناحية احلجاز من صدر اهلدأة غدروا هبم فاستصرخوا عليهم هذيال 

فلم يرع القوم وهم يف رحاهلم إال الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم فقالوا هلم إنا 
  يد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة ولكم عهد اهللا وميثاقه أن ال نقتلكمواهللا ما نريد قتلكم ولكنا نر



  فأما مرثد وخالد وعاصم فقالوا واهللا ال نقبل من مشرك عهدا وال عقدا أبدا
  وقال عاصم

  ما عليت وأنا جلد نابل
  والقوس فيها وتر عنابل
  تزل عن صفحتها املعابل
  املوت حق واحلياة باطل
  وكل ما حم اإلله نازل

  املرء واملرء إليه آيلب
  إن مل أقاتلكم فأمي هابل

  الرجز
  مث قاتل القوم حىت قتل وقتل صاحباه رمحهم اهللا

فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سالفة بنت سعد بن شهيد مبكة وكانت حني أصاب ابنيها يوم 
بر فقالوا دعوه حىت ميسي فتذهب عنه أحد نذرت لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن يف قحفه اخلمر فمنعه الد

  فنأخذه
  فبعث اهللا الوادي فاحتمل عاصما فذهب به

  وقد كان عاصم أعطى اهللا عهدا أن ال ميس مشركا وأال ميسه مشرك أبدا تنجسا
فكان عمر بن اخلطاب يقول حيفظ اهللا العبد املؤمن كان عاصم نذر أن ال ميسه مشرك وال ميس مشركا أبدا يف 

  عه اهللا بعد وفاته كما امتنع منه يف حياتهحياته فمن
وأما زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي وعبد اهللا بن طارق فالنوا ورقوا ورغبوا يف احلياة فأعطوا بأيديهم فأسروهم مث 

خرجوا هبم إىل مكة ليبيعوهم هبا حىت إذا كانوا بالظهران انتزع عبد اهللا بن طارق يده من القران مث أخذ سيفه 
  ر عنه القوم فرموه باحلجارة حىت قتلوه فقربه بالظهرانواستأخ

وأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فقدموا هبما مكة فابتاع خبيبا حجري بن أيب إهاب التميمي لعقبة بن احلارث بن 
  عامر بن نوفل ليقتله بأبيه

مع موىل له يقال له نسطاس إىل  وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف فبعث به
التنعيم فأخرجوه من احلرم ليقتلوه واجتمع رهط من قريش منهم أبو سفيان بن حرب فقال له أبو سفيان ملا قدم 
ليقتل أنشدك اهللا يا زيد أحتب أن حممدا اآلن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنك يف أهلك فقال واهللا ما أحب أن 

  فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأين جالس يف أهلي حممدا اآلن يف مكانه الذي هو
  يقول أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا حيب أحدا كحب أصحاب حممد حممدا

  مث قتله رمحه اهللا نسطاس موىل صفوان
  قال ابن عقبة وزعموا أهنم رموه بالنبل وأرادوا فتنته فلم يزده إال إميانا ويقينا

وية موالة حجري بن أيب إهاب فكانت خترب بعد ما أسلمت قالت لقد وأما خبيب بن عدي فجلس مبكة يف بيت ما
  اطلعت عليه يوما وإن يف يده لقطفا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه وواهللا ما أعلم يف أرض اهللا عنبا يؤكل
خل هبا قالت وقال يل حني حضره القتل ابعثي إيل حبديدة أتطهر هبا للقتل فأعطيت املوسى غالما من احلي فقلت اد



على هذا الرجل قالت فواهللا ما هو إال أن وىل الغالم هبا إليه فقلت ماذا صنعت أصاب واهللا الرجل ثأره يقتل هذا 
  الغالم فيكون رجال برجل

  فلما ناوله احلديدة أخذها من يده مث قال لعمرك ما خافت أمك غدري حني بعثتك هبذه احلديدة إيل مث خلى سبيله
  إذا جاءوا به التنعيم ليصلبوه قال هلم إن رأيتم أن تدعوين حىت أركع ركعتني فافعلوامث خرجوا خببيب حىت 
  قالوا له دونك فاركع

فركع ركعتني أمتهما وأحسنهما مث أقبل على القوم فقال أما واهللا لوال تظنوا أين إمنا طولت جزعا من القتل 
  الستكثرت من الصالة

  د القتل للمسلمنيفكان خبيب أول من سن هاتني الركعتني عن
  مث رفعوه على خشبة فلما أوثقوه قال اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا

  مث قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا وال تغادر منهم أحدا
  مث قتلوه

ين يف األرض فرقا من فكان معاوية بن أيب سفيان يقول حضرت يومئذ فيمن حضره مع أيب أيب سفيان فلقد رأيته يلقي
  دعوة خبيب وكانوا يقولون الرجل إذا دعي عليه فاضطجع جلنبه زلت عنه

وكان ممن حضره يومئذ سعيد بن عامر بن جذمي اجلمحي مث أسلم بعد ذلك واستعمله عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
  ل مصابعنه على بعض الشام فكانت تصيبه غشية بني ظهري القوم فذكر ذلك لعمر وقيل إن الرج

فسأله عمر رمحه اهللا يف قدمة قدمها عليه فقال يا سعيد ما هذا الذي يصيبك قال واهللا يا أمري املؤمنني ما يب من بأس 
ولكين كنت فيمن حضر خبيب بن عدي حني قتل ومسعت دعوته فواهللا ما خطرت على قليب وأنا يف جملس قط إال 

  وغشي علي فزادته عند عمر خريا
قال وهو } صلى اهللا عليه وسلم{ن خبيبا وزيدا قتال يف يوم واحد قال وزعموا أن رسول اهللا وذكر ابن عقبة أ

جالس يف ذلك اليوم الذي قتال فيه وعليكما أو وعليك السالم خبيب قتلته قريش ال ندري أذكر ابن الدثنة معه أم 
  ال

  وقال خبيب يرمحه اهللا ملا اجتمع القوم لصلبه
  لبوالقد مجع األحزاب حويل وآ
  قبائلهم واستجمعوا كل جممع
  وقد مجعوا أبناءهم ونساءهم
  وقربت من جذع طويل ممنع
  إىل اهللا أشكو غربيت مث كربيت

  وما أرصد األحزاب يل عند مصرعي
  فذا العرش صربين على ما يراد يب
  فقد بضعوا حلمي وقد ياس مطمعي

  وذلك يف ذات اإلله وان يشأ
  يبارك على أوصال شلو ممزع

  وين الكفر واملوت دونهوقد خري



  وقد مهلت عيناي من غري جمزع
  وما يب حذار املوت إين مليت
  ولكن حذاري جحم نار ملفع
  ولست أبايل حني أقتل مسلما

  على أي جنب كان يف اهللا مضجعي
  فلست مببد للعدو ختشعا

  وال جزعا إين إىل اهللا مرجعي
  الطويل

  وقال حسان بن ثابت يبكي خبيبا
  مع منك منسكبيا عني جودي بد

  وابكي خبيبا مع الفتيان مل يؤب
  صقرا توسط يف األنصار منصبه
  مسح السجية حمضا غري مؤتشب
  قد هاج عيين على عالت عربهتا
  إذ قيل نص إىل جذع من اخلشب

  يا أيها الراكب الغادي لطيته
  أبلغ إليك وعيدا ليس بالكذب
  بين كهينة إن احلرب قد لقحت

  تلبحملوهبا الصاب إذ متري حمل
  فيها أسود بين النجار يقدمهم

  شهب األسنة يف معصوصب جلب
  البسيط

  وقال حسان أيضا يهجو هذيال
  لعمري لقد شانت هذيل بن مدرك
  أحاديث كانت يف خبيب وعاصم

  أحاديث حليان صلوا بقبيحها
  وحليان جرامون شر اجلرائم

  أناس هم من قومهم يف صميمهم
  مبنزلة الزمعان دبر القوائم

  روا يوم الرجيع وأسلمتهم غد
  أمانتهم ذا عفة ومكارم

  رسول رسول اهللا غدرا ومل تكن



  هذيل توقى منكرات احملارم
  فسوف يرون النصر يوما عليهم
  بقتل الذي حيميه دون احملارم
  أبابيل دبر مشس دون حلمه

  محت حلمك شهاد عظام املالحم
  لعل هذيال أن يروا مبصابه
  مصارع قتلى أو مقاما ملأمت

  وقع فيها وقعة ذات صولةوي
  يوايف هبا الركبان أهل املواسم

  بأمر رسول اهللا إن رسوله
  رأي رأي ذي حزم بلحيان عامل

  قبيلته ليس الوفاء هبمهم
  وإن ظلموا مل يدفعوا كف ظامل
  إذا الناس حلوا بالفضاء رأيتهم
  مبجرى مسيل املاء بني املخارم

  حملهم دار البوار ورأيهم
  ي البهائمإذا ناهبم أمر كرأ

  الطويل

  غزوة بئر معونة

  
  أصحاب بئر معونة يف صفر على رأس أربعة أشهر من أحد} صلى اهللا عليه وسلم{وبعث رسول اهللا 

صلى اهللا {وكان من حديثهم أن أبا براء مالعب األسنة وامسه عامر بن مالك بن جعفر قدم املدينة على رسول اهللا 
اإلسالم ودعاه إليه فلم يسلم ومل يبعد من اإلسالم } اهللا عليه وسلم صلى{فعرض عليه رسول اهللا } عليه وسلم

  وقال يا حممد لو بعث رجاال من أصحابك إىل أهل جند فدعوهم إىل أمرك رجوت أن يستجيبوا لك
صلى {إين أخشى عليهم أهل جند قال أنا هلم جار فابعثهم فبعث رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

املنذر بن عمرو أخا بين ساعدة املعنق ليموت يف أربعني رجال من أصحابه منهم احلارث بن الصمة } عليه وسلم اهللا
وحرام بن ملحان وعروة بن أمساء بن الصلت السلمي ونافع بن بديل بن ورقاء وعامر بن فهرية يف رجال مسمني 

  من خيار املسلمني
 عامر وحرة بين سليم كال البلدين منها قريب وهي إىل حرة بين فساروا حىت نزلوا بئر معونة وهي بني أرض بين

  سليم أقرب
إىل عدو اهللا عامر بن الطفيل فلما } صلى اهللا عليه وسلم{فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول اهللا 



وه وقالوا لن خنفر أبا أتاهم مل ينظر يف كتابه حىت عدا على الرجل فقتله مث استصرخ عليهم بين عامر فأبوا أن جييب
  براء وقد عقد هلم عقدا وجوارا

فاستصرخ عليهم قبائل من بين سليم عصية ورعال وذكوان فأجابوه إىل ذلك فخرجوا حىت غشوا القوم فأحاطوا 
هبم يف رحاهلم فلما رأوهم أخذوا سيوفهم مث قاتلوهم حىت قتلوا من عند آخرهم رمحهم اهللا إال كعب بن زيد أخا 

  ار بن النجار يرمحه اهللا فإهنم تركوه وبه رمق فارتث من بني القتلى فعاش حىت قتل يوم اخلندق شهيدابين دين
وكان يف سرح القوم عمرو بن أمية الضمري ورجل من األنصار من بين عمرو بن عوف قيل إنه املنذر بن حممد بن 

  وم على العسكر فقاال واهللا إن هلذا الطري لشأناعقبة بن أحيحة بن اجلالح فلم ينبئهما مبصاب أصحاهبما إال الطري حت
  فأقبال لينظرا فإذا القوم يف دمائهم وإذا اخليل اليت أصابتهم واقفة

  فقال األنصاري لعمرو بن أمية ما ترى
  فنخربه اخلرب} صلى اهللا عليه وسلم{قال أرى أن نلحق برسول اهللا 

  فيه املنذر بن عمرو وما كنت لتخربين عنه الرجال فقال األنصاري لكين ما كنت ألرغب بنفسي عن موطن قتل
  مث قاتل القوم حىت قتل

وأخذوا عمرو بن أمية أسريا فلما أخربهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أهنا 
عامر حىت نزال معه  كانت على أمه فخرجة عمرو بن أمية حىت إذا كان بالقرقرة من صدر قناة أقبل رجالن من بين

  يف ظل هو فيه فسأهلما ممن أنتما فقاال من بين عامر
فأمهلهما حىت إذا ناما عدا عليهما فقتلهما وهو يرى أنه قد أصاب هبما ثؤرة من بين عامر يف ما أصابوه من 

وجوار } لمصلى اهللا عليه وس{وكان مع العامريني عقد من رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{أصحاب رسول اهللا 
فأخربه اخلرب قال لقد قتلت قتيلني } صلى اهللا عليه وسلم{مل يعلم به عمرو بن أمية فلما قدم عمرو على رسول اهللا 

  ألدينهما
  هذا عمل أيب براء قد كنت هلذا كارها متخوفا} صلى اهللا عليه وسلم{مث قال رسول اهللا 

  فيل يقول منوكان فيمن أصيب يومئذ عامر بن فهرية فكان عامر بن الط
  رجل منهم ملا قتل رأيته رفع بني السماء واألرض حىت رأيت السماء دونه قالوا هو عامر بن فهرية
  وذكر ابن عقبة أنه مل يوجد جسد عامر بن فهرية يومئذ فريون أن املالئكة هي وارته رمحة اهللا عليه

ان يقول إن مما دعاين إىل اإلسالم أين وكان جبار بن سلمى فيمن حضرها يومئذ مع عامر بن الطفيل مث أسلم فك
طعنت رجال منهم بالرمح بني كتفيه فنظرت إىل سنان الرمح حني خرج من صدره فسمعته يقول فزت واهللا فقلت 

  يف نفسي ما فاز ألست قد قتلت الرجل حىت سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا الشهادة
  فقلت فاز لعمر اهللا

شهرا يدعو يف صالة الغداة على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة يدعو على } وسلم صلى اهللا عليه{وأقام رسول اهللا 
رعل وذكوان وعصية الذين عصوا اهللا ورسوله وأنزل فيمن قتل هنالك قرآن مث رفع بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا 

  فرضي عنا ورضينا عنه

  ذكر غزوة بين النضري والسبب الذي هاج اخلروج إليهم



  
خرج إليهم يستعينهم يف دية العامريني اللذين قتل عمرو بن أمية } صلى اهللا عليه وسلم{ول اهللا وذلك أن رس

عقد هلما فقالوا له ملا كلمهم يف ذلك نعم يا أبا } صلى اهللا عليه وسلم{الضمري للجوار الذي كان رسول اهللا 
  حباجتكالقاسم نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه اجلس حىت تطعم وترجع 

إىل ظل جدار من جدر بيوهتم معه نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر } صلى اهللا عليه وسلم{فجلس رسول اهللا 
  وعلي ينتظرون أن يصلحوا أمرهم

وقالوا إنكم لن } صلى اهللا عليه وسلم{فخال بعضهم ببعض والشيطان معهم ال يفارقهم فائتمروا بقتل رسول اهللا 
  اله هذه فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فريحينا منهجتدوا الرجل على مثل ح

  فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم فقال أنا لذلك
  وصعد ليفعل

اخلرب من السماء مبا أراد القوم فقام راجعا إىل املدينة وترك أصحابه يف } صلى اهللا عليه وسلم{فأتى رسول اهللا 
أصحابه قاموا يف طلبه فلقوا رجال مقبال من املدينة فسألوه عنه } صلى اهللا عليه وسلم{جملسهم فلما استلبث النيب 

  فقال لقيته داخال املدينة فأقبلوا حىت انتهوا إليه فأخربهم مبا كانت يهود أرادت من الغدر به
فتحصنوا منه يف  بالتهيؤ حلرهبم والسري إليهم مث سار بالناس ونزل هبم} صلى اهللا عليه وسلم{وأمر رسول اهللا 

  احلصون

اجلالء عن أوطاهنم وأن يسريوا حيث شاءوا فراسلهم أولياؤهم } صلى اهللا عليه وسلم{وعرض عليهم رسول اهللا 
من املنافقني عبد اهللا بن أيب يف رهط من قومه حني مسعوا ما يراد منهم أن اثبتوا ومتنعوا فإنا لن نسلمكم إن قاتلتم 

  نا معكمقاتلنا معكم وإن خرجتم خرج
  وأصحابه إنا واهللا ال خنرج ولئن قاتلتنا لنقاتلنك} صلى اهللا عليه وسلم{فغرهتم أماين املنافقني ونادوا النيب 

ألمر اهللا فيهم فلما انتهى إىل أزقتهم وحصوهنم كره أن ميكنهم من القتال } صلى اهللا عليه وسلم{فمضى رسول اهللا 
م له على رشده فأمر باألدىن فاألدىن من دورهم أن هتدم وبالنخيل أن يف دورهم وحصوهنم فحفظ اهللا له أمره وعز

حترق وتقطع وكف اهللا أيديهم وأيدي املنافقني فلم ينصروهنم وألقى اهللا يف قلوب الفريقني كليهما الرعب فهدموا 
من نصرهم ما  الدور اليت هم فيها من أدبارها فلما كادوا يبلغون آخر دورهم وهم ينتظرون املنافقني ويتربصون

  الذي كان عرض عليهم قبل ذلك} صلى اهللا عليه وسلم{كانوا مينوهنم به حىت يئسوا مما عندهم سألوا رسول اهللا 
على أن جيليهم ويكف عن دمائهم وعلى أن هلم ما استقلت به اإلبل من أمواهلم } صلى اهللا عليه وسلم{فقاضاهم 

  إال احللقة فقط
مبا أقلت إبلهم حىت إن الرجل ليهدم بيته عن جناف بابه يف فيضعه على ظهر بعريه  فطاروا بذلك كل مطري وحتملوا

  فينطلق به
فخرجوا إىل خيرب ومنهم من سار إىل الشام وكان أشرافهم بنو أيب احلقيق وحيي بن أخطب فيمن سار إىل خيرب فلما 

  نزلوها دان هلم أهلها
فكانت له خاصة حبكم اهللا له هبا ليضعها حيث شاء } ليه وسلمصلى اهللا ع{وخلي بنو النضري األموال لرسول اهللا 

فقسمها على املهاجرين األولني دون األنصار إال أن سهل بن حنيف وأبا دجانة مساك بن خرشة ذكرا فقرا فأعطامها 



  منها} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
  وكانت اليهود قد عريوا املسلمني حني يهدمون الدور ويقطعون النخل

فنادوا أن يا حممد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه فما بال قطع النخيل وحتريقها وما ذنب شجرة 
وأنتم تزعمون أنكم مصلحون يف األرض فأنزل اهللا سبحانه يف قصتهم وما ذكروه من قوهلم وبيان وجه احلكم يف 

  أمواهلم سورة احلشر بأسرها
  فقال عز من قائل

السموات وما يف األرض وهو العزيز احلكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من سبح هللا ما يف 
ديارهم ألول احلشر ما ظننتم أن خيرجوا وظنوا أهنم مانعتهم حصوهنم من اهللا فأتاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا وقذف 

األبصار للذي كان منهم من اهلدم من أدبار  يف قلوهبم الرعب خيربون بيوهتم بأيديهم وأيدي املؤمنني فاعتربوا يا أويل
  بيوهتم وهدم املسلمني ملا يليهم منها

ولوال أن كتب اهللا عليهم اجلالء لعذهبم يف الدنيا أي بالسيف وهلم يف اآلخرة عذاب النار أي مع ما لقوه يف الدنيا 
  من النقمة

طعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا مث قال تعاىل فيما عابوه من قطع النخيل وعدوه من ذلك فسادا ما ق
  فبإذن اهللا أي فبأمر اهللا قطعت مل يكن ذلك فسادا بل نقمة أنزهلا هبم وليخزي الفاسقني

مث بني تعاىل لرسوله احلكم يف أمواهلم وأهنا نفل له ال سهم ألحد فيها معه فقال عز ذكره وجل قوله وما أفاء اهللا 
عليه من خيل وال ركاب ولكن اهللا يسلط رسله على من يشاء واهللا على كل شيء  على رسوله منهم فما أوجفتم

فيمن أراه اهللا من املهاجرين األولني كما تقدم وأعطى منها الرجلني } صلى اهللا عليه وسلم{قدير فقسمها رسول اهللا 
  املسميني من األنصار

ك من قتل كعب بن األشرف ويقال بل قاهلا رجل وقال علي بن أيب طالب يذكر إجالء بين النضري وما تقدم قبل ذل
  من املسلمني غري علي

  عرفت ومن يعتدل يعرف
  وأيقنت حقا ومل أصدف

  عن الكلم احملكم الالء من
  لدى اهللا ذي الرأفة األرأف
  وسائل تدرس يف املؤمنني
  هبن اصطفى أمحد املصطفى
  فأصبح أمحد فينا عزيزا
  عزيز املقامة واملوقف

  دوه سفاهافيا أيها املوع
  ومل يأت جورا ومل يعنف

  ألستم ختافون أدىن العذاب
  وما آمن اهللا كاألخوف



  وأن تصرعوا حتت أسيافه
  كمصرع كعب أيب األشرف

  غداة رأي اهللا طغيانه
  وأعرض كاجلمل األحنف

  فأنزل جربيل يف قتله
  بوحي إىل عبده ملطف
  فدس الرسول رسوال له
  بأبيض ذي هبة مرهف
  التفباتت عيون له معو

  مىت ينع كعب هلا تذرف
  وقلن ألمحد ذرنا قليال
  فإنا من النوح مل نشتف
  فخالهم مث قال اظعنوا
  دحورا على رغم األنف
  وأجلى النضري إىل غربة

  وكانوا بدار ذوي زخرف
  إىل أذرعات ردايف وهم
  على كل ذي دبر أعجف

  املتقارب
ابن عم عمرو بن جحاش وأبو سعد بن وهب أسلما ومل يسلم من بين النضري إال رجالن يامني بن عمري بن كعب 

قال ليامني أمل تر ما } صلى اهللا عليه وسلم{خوفا على أمواهلما فأحرزاها وحدث بعض آل يامني أن رسول اهللا 
  لقيت من ابن عمك وما هم به من شأين فجعل يامني لرجل جعال على أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله فيما يزعمون

  غزوة ذات الرقاع

  
باملدينة بعد غزوة بين النضري شهر ربيع وبعض مجادي مث غزا جندا يريد } صلى اهللا عليه وسلم{مث أقام رسول اهللا 

  بين حمارب وبين ثعلبة من غطفان حىت نزل خنال
وهي غزوة ذات الرقاع ومسيت بذلك ألهنم رقعوا فيها راياهتم وقيل ألجل شجرة بذلك املوضع يقال هلا ذات 

  الرقاع
  ملا كانوا يعصبون على أرجلهم من اخلرق إذ نقبت أقدامهم وقيل

هنالك مجعا من غطفان فتقارب الناس ومل يكن بينهم حرب وخاف الناس } صلى اهللا عليه وسلم{فلقي رسول اهللا 
  يومئذ بالناس صالة اخلوف مث انصرف هبم} صلى اهللا عليه وسلم{بعضهم بعضا حىت صلى رسول اهللا 

ض له رجل من حمارب يقال له غورث وقد قال لقومه من غطفان وحمارب أال أقتل لكم حممدا ويف هذه الغزوة عر



  قالوا بلى وكيف تقتله قال أفتك به
وهو جالس وسيفه يف حجره فقال يا حممد أنظر إىل سيفك هذا قال } صلى اهللا عليه وسلم{فأقبل إىل رسول اهللا 

  نعم
  اهللا مث قال يا حممد أما ختافين قال ال واهللا ما أخاف منكفأخذه فاستله مث جعل يهزه ويهم به فيكبته 

  قال أما ختافين ويف يدي السيف قال بلى مينعين اهللا منك
  فرده عليه} صلى اهللا عليه وسلم{مث عمد إىل سيف رسول اهللا 

م أيديهم فكف فأنزل اهللا تبارك وتعاىل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليك
  ١١أيديهم عنكم واتقوا اهللا وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون املائدة 

  وقيل إهنا إمنا نزلت يف عمرو بن جحاش وما هم به من إلقاء احلجر على رسول
  يوم وصل إىل بين النضري مستعينا هبم يف دية العامريني} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 

  فاهللا أعلم أي ذلك كان
يف غزوة ذات الرقاع من خنل فأصاب } صلى اهللا عليه وسلم{ن عبد اهللا قال خرجنا مع رسول اهللا وحدث جابر ب

قافال أتى زوجها وكان غائبا فلما } صلى اهللا عليه وسلم{رجل امرأة رجل من املشركني فلما انصرف رسول اهللا 
} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا أخرب اخلرب حلف أن ال ينتهي حىت يهريق يف أصحاب حممد دما فخرج يتبع أثر 

منزال فقال من رجل يكلؤنا ليلتنا قال فانتدب رجل من املهاجرين قيل هو } صلى اهللا عليه وسلم{فنزل رسول اهللا 
عمار بن ياسر ورجل من األنصار قيل هو عباد بن بشر فلما خرج الرجالن إىل فم الشعب قال األنصاري 

أوله أو آخره قال بل اكفين أوله فاضطجع املهاجري فنام وقام األنصاري  للمهاجري أي الليل حتب أن أكفيكه
يصلي وأيت الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة القوم فرماه بسهم فوضعه فيه قال فانتزعه عنه وثبت قائما مث 

وسجد مث أهب رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما مث عاد له بالثالث فوضعه فيه فنزعه مث ركع 
  صاحبه فقال اجلس فقد أثبت

قال فوثب فلما رآمها الرجل عرف أن قد نذرا به فهرب فلما رأى املهاجري ما باألنصاري من الدماء قال سبحان 
اهللا أفال أهببتين أول ما رماك قال كنت يف سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حىت أنفذها فلما تابع على الرمي 

حبفظه لقطع نفسي قبل أن } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا لوال أن أضيع ثغرا أمرين رسول اهللا ركعت فآذنتك وأمي 
  أقطعها أو أنفذها

صلى اهللا عليه {وقال جابر بن عبد اهللا خرجت إىل غزوة ذات الرقاع على مجل يل ضعيف فلما قفل رسول اهللا 
فقال ما لك يا جابر } ى اهللا عليه وسلمصل{جعلت الرفاق متضي وجعلت أختلف حىت أدركين رسول اهللا } وسلم

  قلت يا رسول اهللا أبطأ يب مجلي

  مث قال أعطين هذه العصار من يدك أو اقطع} صلى اهللا عليه وسلم{قال أخنه فأخنته وأناخ رسول اهللا 
فنخسه هبا خنسات مث قال اركب فركبت } صلى اهللا عليه وسلم{يل عصا من شجرة ففعلت فأخذها رسول اهللا 

والذي بعثه باحلق يواهق ناقته مواهقة وحتدثت معه فقال يل أتبيعين مجلك هذا يا جابر قلت يا رسول اهللا بل  فخرج
  أهبه لك

  قال ال ولكن بعنيه



  قلت فسمنيه
  قال قد أخذته بدرهم

  قلت ال إذن تغبنين يا رسول اهللا
  قال فبدرمهني

  قلت ال
  ل نعمفلم يزل يرفع يل حىت بلغ األوقية فقلت أقد رضيت قا

  قلت فهو لك
  قال قد أخذته

  مث قال يا جابر هل تزوجت بعد قلت نعم يا رسول اهللا قال أثيبا أم بكرا قلت بل ثيبا
قال أفال جارية تالعبها وتالعبك قلت يا رسول اهللا إن أيب أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعا فنكحت امرأة 

  جامعة جتمع رءوسهن وتقوم عليهن
 أما إنه لو قد جئنا صرارا أمرنا جبزور فنحرت وأقمنا عليها يومنا ذلك ومسعت بنا فنفضت قال أصبت إن شاء اهللا

  منارقها
  قلت واهللا يا رسول اهللا ماهلا من منارق

  قال إهنا ستكون
  فإذا أنت قدمت فاعمل عمال كيسا

لك اليوم فلما أمسى جبزور فنحرت وأقمنا عليها ذ} صلى اهللا عليه وسلم{قال فلما جئنا صرارا أمر رسول اهللا 
  قالت فدونك فسمع وطاعة} صلى اهللا عليه وسلم{دخل ودخلنا فحدثت املرأة احلديث وما قال يل رسول اهللا 

مث جلست يف } صلى اهللا عليه وسلم{فلما أصبحت أخذت برأس اجلمل فأقبلت به حىت أخنته على باب رسول اهللا 
فرأى اجلمل فقال ما هذا فقالوا يا رسول اهللا هذا مجل } ه وسلمصلى اهللا علي{املسجد قريبا منه وخرج رسول اهللا 

  جاء به جابر
  قال فأين جابر فدعيت له

  فقال يا ابن أخي خذ برأس مجلك فهو لك
  ودعا بالال وقال اذهب جبابر فأعطه أوقية

نا حىت أصيب أمس قال فذهبت معه فأعطاين أوقية وزادين شيئا يسريا فواهللا ما زال ينمي عندي ويرى مكانه من بيت
  فيما أصيب لنا يعين يوم احلرة

من غزوة ذات الرقاع أقام هبا بقية مجادي األوىل } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وملا قدم رسول اهللا 
  ومجادي اآلخرة ورجب

  مث خرج يف شعبان إىل بدر مليعاد أيب سفيان حىت نزله فأقام عليه مثاين ليال ينتظره

ن يف أهل مكة حىت نزل جمنة من ناحية الظهران وبعض الناس يقول غسفان مث بدا له يف الرجوع وخرج أبو سفيا
فقال يا معشر قريش إنه ال يصلحكم إال عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللنب فإن عامكم هذا عام 

  جدب وإين راجع فارجعوا
  تم تشربون السويقفرجع الناس فسماهم أهل مكة جيش السويق يقولون إمنا خرج



على بدر ينتظر أبا سفيان مليعاده فأتاه خمشى بن عمرو الضمري وهو الذي } صلى اهللا عليه وسلم{وأقام رسول اهللا 
كان وادعه على بين ضمرة يف غزوة ودان فقال يا حممد أجئت للقاء قريش على هذا املاء قال نعم يا أخا بين ضمرة 

  بيننا وبينك مث جالدناك حىت حيكم اهللا بيننا وبينك وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان
  قال ال واهللا يا حممد ما لنا بذلك منك من حاجة

وهو هناك ينتظر أبا سفيان معبد بن أيب معبد اخلزاعي فقال وناقته هتوى به } صلى اهللا عليه وسلم{ومر برسول اهللا 
  } صلى اهللا عليه وسلم{وقد رأى مكان رسول اهللا 

  رفقيت حممد قد نفرت من
  وعجوة من يثرب كالعنجد
  هتوى على دين أبيها األتلد
  قد جعلت ماء قديد موعدي
  وماء ضجنان هلا ضحى الغد

  الرجز
  وقال عبد اهللا بن رواحة يف ذلك ويقال إهنا لكعب بن مالك

  وعدنا أبا سفيان بدرا فلم جند
  مليعاده صدقا وما كان وافيا
  فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا

  ما وافتقدت املوالياألبت ذمي
  تركنا هبا أوصال عتبة وابنه
  وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا

  عصيتم رسول اهللا أف لدينكم
  وأمركم السيئ الذي كان غاويا

  فإين وإن عنفتموين لقائل
  فدا لرسول اهللا أهلي وماليا
  أطعناه مل نعدله فينا بغريه

  شهابا لنا يف ظلمة الليل هاديا
  الطويل

  ثابت يف ذلكوقال حسان بن 
  دعوا فلجات الشام قد حال دوهنا

  جالد كأفواه املخاض األوارك
  بأيدي رجال هاجروا حنو رهبم
  وأنصاره حقا وأيدي املالئك

  إذا سلكت للغور من بطن عاجل
  فقوال هلا ليس الطريق هنالك



  أقمنا على الرس النروع مثانيا
  بأرعن جرار عريض املبارك

  بكل كميت جوزه نصف خلقه
  طوال مشرفات احلواركوقب 

  ترى العرفج العامي تذري أصوله
  مناسم أخفاف املطي الرواتك
  فإن تلق يف تطوافنا والتماسنا

  فرات بن حيان يكن رهن هالك
  وإن تلق قيس بن امرئ القيس بعده

  يزد يف سواد لونه لون حالك
  فأبلغ أبا سفيان عين رسالة

  فإنك من غر الرجال الصعالك
  الطويل

إىل املدينة فأقام هبا حىت مضى ذو احلجة وهي سنة أربع من مقدمة } صلى اهللا عليه وسلم{سول اهللا مث انصرف ر
  } صلى اهللا عليه وسلم{املدينة مث غزا دومة اجلندل مث رجع قبل أن يصل إليها ومل يلق كيدا 

  غزوة اخلندق

  
  وكانت يف شوال من سنة مخس يف قول ابن إسحاق

بين النضري خرج نفر من اليهود سالم } صلى اهللا عليه وسلم{أنه ملا أجلى رسول اهللا  وكان من احلديث عن اخلندق
بن أيب احلقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع النضريون وهوذة بن قيس وأبو عمار الوائليان يف نفر من بين 

ني قدموا مكة على قريش ح} صلى اهللا عليه وسلم{النضري وبين وائل وهم الذين حزبوا األحزاب على رسول اهللا 
ودعوهم إىل حربه وقالوا إنا سنكون معكم عليه } صلى اهللا عليه وسلم{فاستفزوهم واستنفروهم على رسول اهللا 

  حىت نستأصله
فقالت هلم قريش يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب األول والعلم مبا أصبحنا خنتلف فيه حنن وحممد أفديننا خري أم 

خري من دينه وأنتم أوىل باحلق منه فهم الذين أنزل اهللا عز وجل فيهم أمل تر إىل الذين أوتوا دينه قالوا بل دينكم 
نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال أولئك 

  ٥٢ - ٥١الذين لعنهم اهللا ومن يلعن اهللا فلن جتد له نصريا النساء 
فاجتمعوا لذلك } صلى اهللا عليه وسلم{وا ذلك لقريش سرهم ونشطوا ملا دعوهم إليه من حرب رسول اهللا فلما قال

  واتعدوا له
مث خرج أولئك النفر حىت جاءوا غطفان من قيس عيالن فدعوهم إىل مثل ما دعوا إليه قريشا وأخربوهم أهنم 

  سيكونون معهم وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك



  ان حتريضا على اخلروج نصف متر خيرب كل عاموجعلت يهود لغطف
فزعموا أن احلارث بن عوف أخا بين مرة قال لعيينة بن حصن بن حذيفة ابن بدر ولقومه من غطفان يا قوم أطيعوين 
دعوا قتال هذا الرجل وخلوا بينه وبني عدوه من العرب فغلب عليهم الشيطان وقطع أعناقهم الطمع ونفذوا ألمر 

  } صلى اهللا عليه وسلم{ل رسول اهللا عيينة على قتا

  وكتبوا إىل حلفائهم من بين أسد فأقبل طليحة األسدي فيمن اتبعه من بين أسد ومها احلليفان أسد وغطفان
وكتبت قريش إىل رجال من بين سليم أشراف بينهم وبينهم أرحام استمدادا هلم فأقبل أبو األعور مبن اتبعه من 

  سليم مددا لقريش
وقائدها أبو سفيان بن حرب وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن يف بين فزارة واحلارث بن  فخرجت قريش

عوف يف بين مرة ومسعر بن رخيلة األشجعي فيمن تابعه من قومه من أشجع وتكامل هلم وملن استمدوه فأمدهم مجع 
  عظيم هم الذين مساهم اهللا األحزاب

خبروجهم ومبا امجعوا له من األمر اخذ يف حفر اخلندق وضربه على } صلى اهللا عليه وسلم{فلما مسع رسول اهللا 
ترغيبا للمسلمني يف العمل واألجر وعمل معه املسلمون فدأب فيه ودأبوا } صلى اهللا عليه وسلم{املدينة فعمل فيه 
  حىت أحكموه

إىل أهلهم بغري علم وأبطأ عنهم يف عملهم ذلك رجال من املنافقني وجعلوا يورون بالضعيف من العمل ويتسللون 
وال إذن وجعل الرجل من املسلمني إذا نابته النائبة من احلاجة اليت ال بد له } صلى اهللا عليه وسلم{من رسول اهللا 

ويستأذنه يف اللحوق حباجته فيأذن له فإذا قضى حاجته رجع } صلى اهللا عليه وسلم{منها يذكر ذلك لرسول اهللا 
اخلري واحتسابا له فأنزل اهللا يف أولئك من املؤمنني إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا  إىل ما كان فيه من عمله رغبة يف

ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون باهللا 
  ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شاهنم فأذن ملن شئت منهم واستغفر هلم

  ٦٢النور ) هللا غفور رحيم اهللا إن ا
  فنزلت هذه اآلية فيمن كان من املسلمني من أهل احلسبة والرغبة يف احلرب والطاعة هللا ولرسوله

صلى اهللا عليه {مث قال تبارك وتعاىل يعين املنافقني الذين كانوا يتسللون من العمل ويذهبون بغري إذن من النيب 
ء بعضكم بعضا قد يعلم اهللا الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعا} وسلم

  النور ٦٣خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 

  وكانت يف حفر اخلندق أحاديث فيها من اهللا عربة يف تصديق رسوله وحتقيق نبوته عاين ذلك املسلمون
فدعا بإناء من ماء } صلى اهللا عليه وسلم{شكوها إىل رسول اهللا فمنها أنه اشتد عليهم يف بعض اخلندق كدية ف

فتفل فيه مث دعا مبا شاء اهللا أن يدعو به مث نضح ذلك املاء على تلك الكدية فيقول من حضرها فوالذي بعثه باحلق 
  الهنالت حىت عادت كالكثيب ما ترد فأسا وال مسحاة
ا من بشري فأعطتها حفنة من متر يف ثوهبا مث قالت أي بنية اذهيب ودعت عمرة بنت رواحة أم النعمان بن بشري ابنة هل

  إىل أبيك وخالك عبد اهللا بن رواحة بغدائهما
وأنا التمس أيب وخايل فقال تعايل يا بنية ما هذا } صلى اهللا عليه وسلم{قالت فأخذهتا فانطلقت فمررت برسول اهللا 

  ي إىل أيب بشري بن سعد وخايل عبد اهللا بن رواحة يتغديانهمعك قالت قلت يا رسول اهللا هذا متر بعثتين به أم



  قال هاتيه
فما مألهتما مث أمر بثوب فبسط له مث دحا بالتمر عليه } صلى اهللا عليه وسلم{قالت فصببته يف كفي رسول اهللا 

  فتبدد فوق الثوب مث قال إلنسان عنده اصرخ يف أهل اخلندق أن هلم إىل الغداء
  عليه فجعلوا يأكلون منه وجعل يزيد حىت صدر أهل اخلندق وإنه ليسقط من أطراف الثوبفاجتمع أهل اخلندق 

  يف اخلندق وكنا نعمل فيه} صلى اهللا عليه وسلم{وقال جابر بن عبد اهللا عملنا مع رسول اهللا 
صلى اهللا {اهللا  هنارا فإذا أمسينا رجعنا إىل أهالينا فكانت معي شويهة غري جد مسينة فقلت واهللا لو صنعناها لرسول

  } عليه وسلم
صلى اهللا {فأمرت امرأيت فطحنت لنا شيئا من شعري فصنعت لنا منه خبزا وذحبت تلك الشاة فشويناها لرسول اهللا 

االنصراف عن اخلندق قلت يا رسول اهللا إين قد } صلى اهللا عليه وسلم{فلما أمسينا وأراد رسول اهللا } عليه وسلم
  وصنعنا معها شيئا من خبز هذا الشعري فأحب أن تنصرف معي إىل منزيل صنعت لك شويهة كانت عندنا

  معي وحده} صلى اهللا عليه وسلم{وإمنا أريد أن ينصرف رسول اهللا 
  فلما قلت له ذلك قال نعم

  إىل بيت جابر بن عبد اهللا} صلى اهللا عليه وسلم{مث أمر صارخا فصرخ أن انصرفوا مع رسول اهللا 

والناس معه فجلس وأخرجناها إليه فربك } صلى اهللا عليه وسلم{إليه راجعون فأقبل رسول اهللا  قال قلت إنا هللا وإنا
  ومسى اهللا مث أكل وتواردها الناس كلما فرغ قوم قاموا وجاء ناس حىت صدر أهل اخلندق عنها

قريب } مصلى اهللا عليه وسل{وحدث سلمان الفارسي قال ضربت يف ناحية من اخلندق فغلظت علي ورسول اهللا 
مين فلما رآين أضرب ورأى شدة املكان علي نزل فأخذ املعول من يدي فضرب به ضربة ملعت حتت املعول برقة مث 

ضرب به ضربة أخرى فلمعت حتته برقة أخرى مث ضرب به الثالثة فلمعت برقة أخرى قلت بأيب أنت وأمي يا رسول 
  أوقد رأيت ذلك يا سلمان قلت نعماهللا ما هذا الذي رأيت ملع حتت املعول وأنت تضرب قال 

قال أما األوىل فإن اهللا فتح علي هبا اليمن وأما الثانية فإن اهللا فتح علي هبا الشام واملغرب وأما الثالثة فإن اهللا فتح هبا 
  علي املشرق

ي نفس فكان أبو هريرة يقول حني فتحت األمصار يف زمان عمر وزمان عثمان وما بعده افتتحوا ما بدا لكم فوالذ
} صلى اهللا عليه وسلم{أيب هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة وال تفتحوهنا إىل يوم القيامة إال وقد أعطى اهللا حممدا 

  مفاتيحها قبل ذلك
من اخلندق أقبلت قريش حىت نزلت مبجتمع األسيال من رومة بني } صلى اهللا عليه وسلم{وملا فرغ رسول اهللا 

  ن أحابيشهم ومن تبعهماجلرف وزغابة يف عشرة آالف م
  من بين كنانة وأهل هتامة وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل جند حىت نزلوا بذنب نقمي إىل جانب أحد

واملسلمون حىت جعلوا ظهورهم إىل سلع يف ثالثة آالف من املسلمني } صلى اهللا عليه وسلم{وخرج رسول اهللا 
  الذراري والنساء فجعلوا يف اآلطامفضرب هنالك عسكره واخلندق بينه وبني القوم وأمر ب

وخرج عدو اهللا حيي بن أخطب حىت أيت كعب بن أسد صاحب عقد بين قريظة وعهدهم وكان قد وادع رسول اهللا 
على قومه وعاقده على ذلك وعاهده فلما مسع كعب حبيي بن أخطب أغلق دونه باب } صلى اهللا عليه وسلم{

  داه حيي وحيك يا كعب افتح يلحصنه فاستأذن عليه فأىب أن يفتح له فنا



فقال وحيك يا حيي إنك امرؤ مشؤوم وإين قد عاهدت حممدا فلست بناقض ما بيين وبينه ومل منه إال وفاء وصدقا 
  قال وحيك افتح يل أكلمك

  قال ما أنا بفاعل
  قال واهللا إن أغلقت دوين إال على جشيشتك أن آكل معك منها

كعب جئتك بعز الدهر وببحر طام جئتك بقريش على قادهتا وسادهتا حىت فاحفظ الرجل ففتح له فقال وحيك يا 
أنزلتهم مبجتمع األسيال من رومة وبغطفان على قادهتا وسادهتا حىت أنزلتهم بذنب نقمي إىل جنب أحد قد عاهدوين 

  وعاقدوين على أن ال يربحوا حىت نستأصل حممدا ومن معه
م قد هراق ماءه فهو يرعد ويربق وليس فيه شيء وحيك يا حيي فدعين فقال له كعب جئتين واهللا بذل الدهر وجبها

  وما أنا عليه فإين مل أر من حممد إال صدقا ووفاء
فلم يزل حيي بكعب يفتله يف الذروة والغارب حىت مسح له على أن أعطاه عهدا من اهللا وميثاقا لئن رجعت قريش 

  يصيبين ما أصابكوغطفان ومل يصيبوا حممدا أن ادخل معك يف حصنك حىت 
  } صلى اهللا عليه وسلم{فنقض كعب بن أسد عهده وبريء مما كان بينه وبني رسول اهللا 

سعد } صلى اهللا عليه وسلم{واىل املسلمني بعث رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فلما انتهى اخلرب إىل رسول اهللا 
خلزرج ومعهما عبد اهللا بن رواحة وخوات بن ابن معاذ وهو يومئذ سيد األوس وسعد بن عبادة وهو يومئذ سيد ا

جبري فقال انطلقوا حىت تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤالء القوم فإن كان حقا فاحلنوا إيل حلنا أعرفه وال تفتوا يف 
  أعضاد الناس وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فأجهروا به للناس

وقالوا من } صلى اهللا عليه وسلم{عنهم نالوا من رسول اهللا فخرجوا حىت أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم 
رسول اهللا ال عهد بيننا وبني حممد وال عقد فشامتهم سعد بن معاذ وشامتوه وكان رجال فيه حدة فقال له سعد بن 

  عبادة دع عنك مشامتتهم فما بيننا أريب من املشامتة
  فسلموا عليه مث قالوا عضل والقارة} لمصلى اهللا عليه وس{مث أقبال ومن معهما إىل رسول اهللا 

اهللا أكرب } صلى اهللا عليه وسلم{أي كعذر عضل والقارة بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه فقال رسول اهللا 
  أبشروا يا معشر املسلمني

وعظم عند ذلك البالء واشتد اخلوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حىت ظن املؤمنون كل ظن وجنم 
من بعض املنافقني وحىت قال قائل منهم كان حممد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم ال يأمن النفاق 

  على نفسه أن يذهب إىل الغائط
  وأقام عليه املشركون قريبا من شهر مل يكن بينهم حرب إال الرمياء

  بالنبل واحلصار
إىل عيينة بن حصن وإىل احلارث بن عوف } وسلم صلى اهللا عليه{فلما اشتد على الناس البالء بعث رسول اهللا 

ومها قائدا غطفان فأعطامها ثلث مثار املدينة على أن يرجعا مبن معهما عنه وعن أصحابه فجرى بينه وبينها املراوضة 
  يف الصلح حىت كتبوا

معاذ وسعد بن  إىل سعد بن} صلى اهللا عليه وسلم{الكتاب ومل تقع الشهادة وال عزمية الصلح مث بعث رسول اهللا 
عبادة فذكر هلما ذلك واستشارمها فيه فقاال يا رسول اهللا أمرا حتبه فتصنعه أم شيئا أمرك اهللا به ال بد لنا من العمل 



به أم شيئا تصنعه لنا قال بل شيء أصنعه لكم واهللا ما أصنع ذلك إال أين رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة 
  كسر عنكم من شوكتهم إىل أمر ماوكالبوكم من كل جانب فأردت أن أ

فقال له سعد بن معاذ يا رسول اهللا قد كنا حنن وهؤالء القوم على الشرك باهللا وعبادة األوثان ال نعبد اهللا وال نعرفه 
وهم ال يطمعون أن يأكلوا منها مترة إال قرى أو بيعا فحني أكرمنا اهللا باإلسالم وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم 

  ما لنا هبذا من حاجة واهللا ال نعطيكم إال السيف حىت حيكم اهللا بيننا وبينهمأموالنا 
  فأنت وذلك} صلى اهللا عليه وسلم{قال رسول اهللا 

  فتناول سعد الصحيفة فمحا ما فيها من الكتب مث قال ليجهدوا علينا
قتال إال أن فوارس من  واملسلمون وعدوهم حماصروهم ومل يكن بينهم} صلى اهللا عليه وسلم{فأقام رسول اهللا 

قريش منهم عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أيب جهل وهبرية بن أيب وهب وضرار بن اخلطاب تلبسوا للقتال مث 
  خرجوا على خيلهم حىت مروا مبنازل بين كنانة فقالوا هتيأوا يا بين كنانة للحرب فستعلمون من الفرسان اليوم

اخلندق فلما رأوه قالوا واهللا إن هذه ملكيدة ما كانت العرب تكيدها مث مث أقبلوا تعنق هبم خيلهم حىت وقفوا على 
تيمموا مكانا من اخلندق ضيقا فضربوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت هبم يف السبخة بني اخلندق وسلع وخرج علي 

تعنق حنوهم  بن أيب طالب يف نفر من املسلمني حىت أخذوا عليهم الثغرة اليت أقحموا منها خيلهم وأقبلت الفرسان
  وكان عمرو بن عبد ود قد

قاتل يوم بدر حىت أثبتته اجلراحة فلم يشهد يوم أحد فلما كان يوم اخلندق خرج معلما لريى مكانه فلما وقف هو 
وخيله قال من يبارز فربز علي بن أيب طالب فقال له يا عمرو إنك كنت عاهدت اهللا ال يدعوك رجل من قريش إىل 

  ا منه فقال له أجل فقال له علي فإين أدعوك إىل اهللا وإىل رسوله وإىل اإلسالمإحدى خلتني إال أخذهت
  قال ال حاجة يل بذلك

  قال فإين أدعوك إيل النزال
  قال له ومل يا ابن أخي فواهللا ما أحب أن أقتلك

لى قال علي لكين واهللا أحب أن أقتلك فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه مث أقبل ع
  علي فتنازال وجتاوال فقتله علي

  وخرجت خيلهم منهزمة حىت اقتحمت من اخلندق هاربة
وذكر ابن إسحاق يف غري رواية البكائي أن عمرا ملا نادى يطلب من يبارزه قام علي رضي اهللا عنه وهو مقنع يف 

  احلديد فقال أنا له يا نيب اهللا
يؤنبهم ويقول أين جنتكم اليت تزعمون أنه من قتل منكم  فقال له اجلس إنه عمرو مث ذكر عمرو النداء وجعل

  دخلها أفال تربزون إيل رجال فقام علي فقال أنا له يا رسول اهللا
  قال اجلس إنه عمرو
  مث نادى الثالثة وقال

  ولقد حبحت من النداء
  جبمعكم هل من مبارز

  ووقفت إذ جنب املشجع
  وقفة الرجل املناجز



  وكذاك أين مل أزل
  و اهلزاهزمتسرعا حن

  إن الشجاعة يف الفىت
  واجلود من خري الغرائز

  الكامل
  فقام علي رضي اهللا عنه فقال أنا له يا رسول اهللا

  فقال إنه عمرو فقال وإن كان عمرا
  فمشى إليه علي وهو يقول} صلى اهللا عليه وسلم{فأذن له رسول اهللا 
  ال تعجلن فقد أتاك

  جميب صوتك غري عاجز
  ذو نية وبصرية

  ق منجي كل فائزوالصد
  إين ألرجو أن أقيم

  عليك نائحة اجلنائز
  من ضربة جنالء يبقى
  ذكرها عند اهلزاهز

  الكامل
  فقال عمرو من أنت قال أنا علي قال ابن عبد مناف قال أنا علي بن أيب طالب
  فقال غريك يا ابن أخي من أعمامك من هو أسن منك فإين أكره أن أهريق دمك

  أكره أن أهريق دمك فقال علي لكين واهللا ما
  فغضب ونزل فسل سيفه كأنه شعلة نار مث أقبل حنو علي مغضبا

  ويقال إنه كان على فرسه فقال له علي كيف أقاتلك وأنت على فرسك ولكن انزل معي
فنزل عن فرسه مث أقبل حنوه فاستقبله علي بدرقته فضربه عمرو فيها فقدها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه 

التكبري فعرف أن عليا } صلى اهللا عليه وسلم{لي على حبل العاتق فسقط وثار العجاج ومسع رسول اهللا وضربه ع
  قد قتله فثم يقول علي رضي اهللا عنه

  أعلى تقتحم الفوارس هكذا
  عين وعنه أخربوا أصحايب
  فاليوم مينعين الفرار حفيظيت
  ومصمم يف الرأس ليس بنايب
  أدى عمري حني أخلص صقله

  ديدة يستفيض ثوايبصايف احل
  فغدوت ألتمس القراع مبرهف
  عضب مع النتراء يف إقراب



  قال ابن عبد حني شد ألية
  وحلفت فاستمعوا من الكذاب

  أن ال يفر وال يهلل فالتقى
  أسدان يضطربان كل ضراب
  نصر احلجارة من سفاهة رأيه
  ونصرت دين حممد بصواب
  فصددت حني تركته متجدال
  يبكاجلذع بني دكادك وروا
  وعففت عن أثوابه ولو أنين
  كنت اجملدل بزين أثوايب
  ال حتسنب اهللا خاذل دينه
  ونبيه يا معشر األحزاب

  الكامل
  يوم اخلندق وبين قريظة حم ال ينصرون} صلى اهللا عليه وسلم{وكان شعار أصحاب رسول اهللا 

  وكانت عائشة رضي اهللا عنها يوم اخلندق يف حصن بين حارثة وكان من
ن املدينة وكانت أم سعد بن معاذ معها يف احلصن قالت عائشة وذلك قبل أن يضرب علينا احلجاب فمر أحرز حصو

  سعد وعليه درع له مقلصة وقد خرجت منها ذراعه كلها ويف يده حربته يرقد هبا أي يسرع هبا يف نشاط وهو يقول
  لبث قليال يشهد اهليجا محل

  ال بأس باملوت إذا حان األجل
  الرجز

  أمه احلق أي بين فقد واهللا أخرتفقالت 
  قالت عائشة فقلت هلا يا أم سعد واهللا لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي

قالت وخفت عليه حيث أصاب السهم منه فرمي سعد بسهم فقطع منه األكحل رماه حبان بن قيس بن العرقة أحد 
  بين عامر بن لؤي فلما أصابه قال خذها وأنا ابن العرقة

سعد عرق اهللا وجهك يف النار اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقين هلا فإنه ال قوم أحب إيل فقال له 
أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه اللهم وإن كنت وضعت احلرب بيننا وبينهم فاجعلها يل شهادة 

  وال متتين حىت تقر عيين من بين قريظة
يقول ما أصاب سعدا يومئذ إال أبو أسامة اجلشمي حليف بين خمزوم وقال يف وكان عبد اهللا بن كعب بن مالك 

  ذلك شعرا خياطب به عكرمة بن أيب جهل
  أعكرم هال ملتين إذ يقول يل
  فداك بآطام املدينة خالد

  ألست الذي ألزمت سعدا مرشة
  هلا بني أثناء املرافق عائد



  قضي حنبه منها سعيد فأعولت
  لنواهدعليه مع الشمط العذاري ا

  الطويل
  يف أبيات ذكرها ابن إسحاق

  ويقال إن الذي رمى سعدا خفاقة بن عاصم بن حبان
  فاهللا أعلم أي ذلك كان

  وكانت صفية بنت عبد املطلب يف فارع أطم حسان بن ثابت قالت
  وحسان معنا فيه مع النساء والصبيان

قريظة وقطعت ما بينها وبني رسول اهللا  قالت صفية فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف باحلصن وقد حاربت بنو
واملسلمون يف حنور } صلى اهللا عليه وسلم{وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا ورسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{

عدوهم ال يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا إن أتانا آت قالت قلت يا حسان إن هذا اليهودي كما ترى يطيف 
} صلى اهللا عليه وسلم{آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود وقد شغل عنا رسول اهللا  باحلصن وإين واهللا ما

  وأصحابه فانزل إليه فاقتله
  قال يغفر اهللا لك يا ابنة عبد املطلب واهللا لقد علمت ما أنا بصاحب هذا

ضربته بالعمود حىت قتلته فلما قال يل ذلك ومل أر عنده شيئا احتجزت مث أخذت عمودا مث نزلت من احلصن إليه ف
  فلما فرغت منه رجعت إىل احلصن فقلت حلسان انزل فاسلبه فإين مل مينعين من سلبه إال أنه رجل

  قال مايل بسلبه من حاجة يا بنت عبد املطلب

وأصحابه فيما وصف اهللا من اخلوف والشدة لتظاهر عدوهم عليهم } صلى اهللا عليه وسلم{وأقام رسول اهللا 
  ياهم من فوقهم ومن أسفل منهموإتياهنم إ

فقال يا رسول اهللا إين قد أسلمت وإن قومي } صلى اهللا عليه وسلم{مث إن نعيم بن مسعود األشجعي أتى رسول اهللا 
  مل يعلموا بإسالمي فمرين مبا شئت

  إمنا أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن احلرب خدعة} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
فخرج نعيم حىت أتى بين قريظة وكان هلم ندميا يف اجلاهلية فقال يا بين قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيين 

  وبينكم
  قالوا صدقت فلست عندنا مبتهم

فقال هلم إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم ال تقدرون على أن تتحولوا 
وإن قريشا وغطفان قد جاءوا حلرب حممد وأصحابه وقد ظاهرمتوهم عليه وبلدهم وأمواهلم ونساؤهم منه إىل غريه 

بغريه فليسوا كأنتم فإن رأوا هنزة أصابوها وإن كان غري ذلك حلقوا ببالدهم وخلوا بينكم وبني الرجل ببلدكم فال 
  طاقة لكم به إن خال بكم فال

من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم حممدا حىت  تقاتلوا مع القوم حىت تأخذوا منهم رهنا
  تناجزوه

  قالوا لقد أشرت بالرأي
مث خرج حىت أتى قريشا فقال أليب سفيان ومن معه من رجاهلم قد عرفتم ودي لكم وفراقي حممدا وإنه قد بلغين أمر 



  رأيت علي حقا أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا عين
  قالوا نفعل

ال تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبني حممد وقد أرسلوا إليه أنا قد ندمنا على ما ق
فعلنا فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتني من قريش وغطفان رجاال من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم مث 

  نكون معك على من بقي منهم حىت نستأصلهم فأرسل إليهم نعم
  ن بعثت إليكم يهود يلتمسون رهنا من رجالكم فال تدفعوا إليهم منكم رجال واحدافإ

  مث خرج حىت أتى غطفان فقال يا معشر غطفان إنكم أصلي وعشرييت وأحب الناس إيل وال أراكم تتهمونين
  قالوا صدقت ما أنت عندنا مبتهم قال فاكتموا عين

  قالوا نفعل
  م ما حذرهممث قال هلم مثل ما قال لقريش وحذره

أرسل أبو سفيان بن حرب } صلى اهللا عليه وسلم{فلما كانت ليلة السبت وكان ذلك من صنع اهللا لرسوله 
ورءوس غطفان إىل بين قريظة عكرمة بن أيب جهل يف نفر من قريش وغطفان فقالوا هلم إنا لسنا بدار مقام قد هلك 

ا بيننا وبينه فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم السبت وهو يوم ال اخلف واحلافر فاغدوا للقتال حىت نناجز حممدا ونفرغ مم
نعمل فيه شيئا وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثا فأصابه ما مل خيف عليكم ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم حممدا 

عليكم  حىت تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حىت نناجز حممدا فإنا خنشى إن ضرستكم احلرب واشتد
  القتال أن تنشمروا إىل بالدكم وتتركونا والرجل يف بالدنا وال طاقة لنا بذلك
  فلما رجعت إليهم الرسل مبا قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان واهللا إن

  الذي حدثكم نعيم بن مسعود حلق
  ون القتال فاخرجوا فقاتلوافأرسلوا إىل بين قريظة إنا واهللا ال ندفع إليكم رجال واحدا من رجالنا فإن كنتم تريد

فقالت بنو قريظة حني انتهت إليهم الرسل هبذا إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود حلق ما يريد القوم إال أن يقاتلوا 
  فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن كان غري ذلك انشمروا إىل بالدهم وخلوا بينكم وبني الرجل يف بلدكم

  ال نقاتل معكم حىت تعطونا رهنافأرسلوا إىل قريش وغطفان إنا واهللا 
  فأبوا عليهم

  وخذل اهللا بينهم وبعث عليهم الريح يف ليال شاتية شديدة الربد فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح آنيتهم
ما اختلف من أمرهم وما فرق اهللا من مجاعتهم دعا حذيفة بن } صلى اهللا عليه وسلم{فلما انتهى إىل رسول اهللا 
ما فعل القوم فحدث حذيفة رمحه اهللا وقد قال له رجل من أهل الكوفة يا أبا عبد اهللا أرأيتم  اليمان فبعثه ليال لينظر

  وصحبتموه قال نعم يا ابن أخي} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
  قال فكيف كنتم تصنعون قال واهللا لقد كنا جنهد

  عناقناقال الرجل واهللا لو أدركناه ما تركناه ميشي على األرض وحلملناه على أ

باخلندق وصلى هويا من الليل مث } صلى اهللا عليه وسلم{فقال حذيفة يا ابن أخي واهللا لقد رأيتنا مع رسول اهللا 
الرجعة } صلى اهللا عليه وسلم{التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم مث يرجع يشرط له رسول اهللا 

رجل من القوم من شدة اخلوف وشدة اجلوع وشدة الربد فلما مل يقم  أسأل اهللا أن يكون رفيقي يف اجلنة فما قام



أحد دعاين فلم يكن يل بد من القيام حني دعاين فقال يا حذيفة اذهب فادخل يف القوم فانظر ما يفعلون وال حتدثن 
  شيئا حىت تأتينا

نارا وال بناء فقام أبو سفيان  فذهبت فدخلت يف القوم والريح وجنود اهللا تفعل هبم ما تفعل ال تقر هلم قدرا وال
  فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه

  قال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي إىل جنيب فقلت من أنت قال فالن بن فالن
  وذكر ابن عقبة أنه فعل ذلك مبن يلي جانبيه ميينا ويسارا قال وبدرهم باملسألة خشية أن يفطنوا له

يا معشر قريش إنكم واهللا ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع واخلف وأخلفتنا قال حذيفة مث قال أبو سفيان 
بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الريح ما ترون ما تطمئن لنا قدر وال تقوم لنا نار وال يستمسك 

  لنا بناء فارحتلوا فإين مرحتل
  به على ثالث فما أطلق عقاله إال وهو قائم مث قام إىل مجله وهو معقول فجلس عليه مث ضربه فوثب

  إيل أن ال حتدث شيئا حىت تأتيين مث شئت لقتلته بسهم} صلى اهللا عليه وسلم{ولوال عهد رسول اهللا 
وهو قائم يصلي يف مرط لبعض نسائه فلما رآين أدخلين إىل رجليه } صلى اهللا عليه وسلم{فرجعت إىل رسول اهللا 

  ع وسجد وإين لفيه فلما سلم أخربته اخلربوطرح علي طرف املرط مث رك
  ومسعت غطفان مبا فعلت قريش فانشمروا راجعني إىل بالدهم

انصرف عن اخلندق راجعا إىل املدينة واملسلمون معه وقد عضهم } صلى اهللا عليه وسلم{وملا أصبح رسول اهللا 
  احلصار فرجعوا جمهودين فوضعوا السالح

معتجرا بعمامة من إستربق على بغلة عليها رحالة } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا  فلما كانت الظهر أتى جربيل رسول
  عليها قطيفة من ديباج

كان يف املغتسل عندما جاءه جربيل وهو يرجل } صلى اهللا عليه وسلم{ويقولون فيما ذكر ابن عقبة أن رسول اهللا 
  رأسه قد رجل أحد شقيه

باب املسجد عند موضع اجلنائز وإن على وجه جربيل ألثر الغبار فجاءه جربيل على فرس عليه الألمة حىت وقف ب
  فقال له جربيل غفر اهللا لك أقد وضعتم السالح قال نعم} صلى اهللا عليه وسلم{فخرج إليه رسول اهللا 

 قال جربيل ما وضعت املالئكة السالح بعد وما رجعت اآلن إال من طلب القوم إن اهللا يأمرك يا حممد باملسري إىل بين
  قريظة فإين عامد إليهم فمزلزل هبم

مؤذنا فأذن يف الناس من كان سامعا مطيعا فال يصلني العصر إال يف بين } صلى اهللا عليه وسلم{فأمر رسول اهللا 
  قريظة

علي بن أيب طالب برايته إىل بين قريظة وابتدرها الناس فسار علي رضي } صلى اهللا عليه وسلم{وقدم رسول اهللا 
فرجع حىت لقى رسول } صلى اهللا عليه وسلم{إذا دنا من احلصون مسع منها مقالة قبيحة لرسول اهللا اهللا عنه حىت 

  بالطريق فقال يا رسول اهللا ال عليك أن ال تدنو من هؤالء األخابيث} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 
  قال مل أظنك مسعت منهم يل أذى قال نعم

  قال لو رأوين مل يقولوا من ذلك شيئا
من حصوهنم قال يا إخوان القردة هل أخزاكم اهللا وأنزل بكم نقمته } صلى اهللا عليه وسلم{نا رسول اهللا فلما د

  قالوا يا أبا القاسم ما كنت جهوال



بنفر من أصحابه يف طريقه قبل أن يصل إىل بين قريظة فقال هل مر بكم } صلى اهللا عليه وسلم{ومر رسول اهللا 
  دحية بن خليفة الكليب على بغلة بيضاء عليها رحالة عليها قطيفة ديباج أحد قالوا يا رسول اهللا مر بنا

ذلك جربيل بعث إىل بين قريظة يزلزل هبم حصوهنم ويقذف الرعب يف } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  قلوهبم

لعصر لقول رسول فأتى رجال من بعد العشاء اآلخرة مل يصلوا ا} صلى اهللا عليه وسلم{وتالحق الناس برسول اهللا 
ال يصلني أحد العصر إال ببين قريظة فصلوا العصر هبا من بعد العشاء اآلخرة فما عاهبم } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 

  اهللا بذلك يف كتابه وال عنفهم به رسوله
هللا وذكر ابن عقبة أن الناس ملا حانت العصر وهم يف الطريق ذكروا الصالة فقال بعضهم أمل تعلموا أن رسول ا

  أمركم أن تصلوا العصر يف بين قريظة} صلى اهللا عليه وسلم{
  وقال آخرون هي الصالة

فصلى منهم طائفة وأخرت الصالة طائفة حىت صلوها يف بين قريظة بعد أن غابت الشمس فذكروا لرسول اهللا 
مل يعنف واحدة } صلى اهللا عليه وسلم{من عجل الصالة ومن أخرها فذكر أن رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{

  من الطائفتني
بين قريظة مخسا وعشرين ليلة حىت جهدهم احلصار وقذف اهللا يف قلوهبم } صلى اهللا عليه وسلم{وحاصر رسول اهللا 

  الرعب
  وكان حيي بن أخطب دخل مع بين قريظة يف حصنهم حني رجعت عنهم
غري } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد مبا كان عاهده عليه فلما أيقنوا أن 

منصرف عنهم حىت يناجزهم قال هلم كعب بن أسد يا معشر يهود قد نزل بكم من األمر ما ترون وإين عارض 
عليكم خالال ثالثا فخذوا آيها شئتم فقالوا و ما هي قال نتابع هذا الرجل ونصدقه فواهللا لقد تبني لكم انه نيب 

كتابكم فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم قالوا ال نفارق حكم التوراة  مرسل وانه للذي جتدونه يف
أبدا وال نستبدل به غريه قال فإذا أبيتم علي هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا مث خنرج إىل حممد وأصحابه رجاال 

لك هنلك ومل نترك وراءنا نسال خنشى عليه مصلتني السيوف مل نترك وراءنا ثقال حىت حيكم اهللا بيننا وبني حممد فإن هن
  وان نظهر فلعمري لنجدن النساء واألبناء

قالوا أنقتل هؤالء املساكني فما خري العيش بعدهم قال فإذا أبيتم على هذه فإن الليلة ليلة السبت وانه عسى أن 
  يكون حممد واصحابه قد آمنوا فيها فأنزلوا لعلنا نصيب من حممد واصحابه غره

ا أنفسد سبتنا وحندث فيه ما مل حيدث من كان قبلنا إال من قد علمت فأصابه ما مل خيف عليك من املسخ قال ما قالو
  بات رجل منكم منذ ولدته أمه حازما ليلة واحدة من الدهر

عوف  أن ابعث إلينا أبا لبابه بن عبد املنذر أخا بين عمرو بن} صلى اهللا عليه وسلم{مث اهنم بعثوا إىل رسول اهللا 
إليهم فلما رأوه قام إليه الرجال } صلى اهللا عليه وسلم{وكانوا حلفاء األوس نستشريه يف امرنا فأرسله رسول اهللا 

  وجهش إليه النساء والصبيان يبكون يف وجهه فرق هلم وقالوا له يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم حممد قال نعم
  وأشار بيده إىل حلقه انه الذبح



  ابة فواهللا ما زالت قدماي من مكاهنما حىت عرفت أين قد خنت اهللا ورسولهقال أبو لب
  حىت ارتبط يف املسجد إىل عمود من عمده} صلى اهللا عليه وسلم{مث انطلق أبو لبابة على وجهه ومل يأت رسول اهللا 

ا وال أرى يف بلد خنت وقال ال أبرح مكاين هذا حىت يتوب اهللا علي مما صنعت وعاهد اهللا أن ال أطأ بين قريظة أبد
  اهللا ورسوله فيه أبدا
خربه وكان قد استبطأه قال أما انه لو كان جاءين الستغفرت له فأما إذ } صلى اهللا عليه وسلم{فلما بلغ رسول اهللا 

  فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حىت يتوب اهللا عليه
صلى اهللا عليه {و يف بيت أم سلمه قالت مسعت رسول اهللا وه} صلى اهللا عليه وسلم{فنزلت توبته على رسول اهللا 

  من السحر وهو يضحك قلت مم تضحك أضحك اهللا سنك قال تيب على أيب لبابة} وسلم
  قالت قلت أفال ابشره يا رسول اهللا

قال بلى أن شئت قال فقامت على باب حجرهتا وذلك قبل أن يضرب عليهن احلجاب فقالت يا أبا لبابه ابشر فقد 
  اب اهللا عليكت

  هو الذي يطلقين بيده} صلى اهللا عليه وسلم{قالت فثار الناس إليه ليطلقوه فقال ال واهللا حىت يكون رسول اهللا 
  فلما مر عليه خارجا إىل صالة الصبح أطلقه

ود وذكر ابن هشام أن أبا لبابه أقام مرتبطا باجلذع ست ليال تأتيه امرأته يف كل وقت صاله فتحله للصالة مث يع
  فريتبط باجلذع

واآلية اليت نزلت يف توبته وآخرون اعترفوا بذنوهبم خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا عسى اهللا أن يتوب عليهم أن 
  وأنزل اهللا يف أيب لبابة فيما روي عن عبد اهللا بن قتادة ١٠٢اهللا غفور رحيم التوبة 

  ٢٧كم وأنتم تعلمون األنفال يا أيها الذين آمنوا ال ختونوا اهللا والرسول وختونوا أمانات

مث إن ثعلبة بن سعيه وأسيد بن سعيه وأسد بن عمري وهم نفر من بين هدل ليسوا من بين قريظة وال بين النضري 
صلى اهللا {نسبهم فوق ذلك هم بنو عم القوم أسلموا تلك الليلة اليت نزلت فيها بنو قريظة على حكم رسول اهللا 

صلى {مواهلم وكان إسالمهم فيما زعموا عما كان ألقاه إليهم من أمر رسول اهللا فأحرزوا دماءهم وأ} عليه وسلم
وحمققا } صلى اهللا عليه وسلم{ابن اهليبان القادم عليهم قبل اإلسالم متوكفا خلروج رسول اهللا } اهللا عليه وسلم

  لنبوته فنفع اهللا هؤالء الثالثة بذلك واستنقذهم به من النار
  ا مضى من هذا الكتابوقد تقدم ذكر خربه فيم

  وخرج يف تلك الليلة عمرو بن سعدي القرظي
  وعليه حممد بن مسلمة فلما رآه قال من هذا قال أنا عمرو بن سعدي} صلى اهللا عليه وسلم{فمر حبرس رسول اهللا 

د وقال ال أغدر مبحم} صلى اهللا عليه وسلم{وكان عمرو قد أىب أن يدخل مع بين قريظة يف غدرهم برسول اهللا 
  أبدا

فقال حممد بن مسلمة حني عرفه اللهم ال حترمين إقالة عثرات الكرام مث خلي سبيله فخرج على وجهه حىت بات يف 
  باملدينة تلك الليلة مث ذهب فلم يدر أين توجه من األرض إىل يومه هذا} صلى اهللا عليه وسلم{مسجد رسول اهللا 

  ذلك رجل جناه اهللا بوفائه فقال} صلى اهللا عليه وسلم{فذكر شأنه لرسول اهللا 
صلى اهللا عليه {وبعض الناس يزعم أنه كان أوثق برمة فيمن أوثق من بين قريظة حني نزلوا على حكم رسول اهللا 

  فأصبحت رمته ملقاة وال يدري أين يذهب} وسلم



  فيه تلك املقالة} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
ثواثبت األوس فقالوا يا } صلى اهللا عليه وسلم{ريظة على حكم رسول اهللا فاهللا أعلم أي ذلك كان وملا نزل بنو ق

رسول اهللا إهنم موالينا دون اخلزرج وقد فعلت يف موايل إخواننا باألمس ما قد علمت يريدون بين قينقاع وما كان 
بن أيب بن سلول هلم ونزوهلم على حكمه وكيف سأله إياهم عبد اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{من حصار رسول اهللا 

  فوهبهم له
إال ترضون يا معشر األوس أن حيكم فيهم رجل منكم } صلى اهللا عليه وسلم{فلما كلمته األوس قال رسول اهللا 

  قالوا بلى قال فذاك إىل سعد بن معاذ

جده قد جعل سعد بن معاذ يف خيمة المرأة من أسلم يقال هلا رفيدة يف مس} صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 
صلى اهللا {كانت تداوي اجلرحى وحتتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من املسلمني وكان رسول اهللا 

  قد قال لقومه حني أصابه السهم يف اخلندق اجعلوه يف خيمة رفيدة حىت أعوده من قريب} عليه وسلم
  ه على محار قد وطأوا له بوسادةيف بين قريظة أتاه قومه فحملو} صلى اهللا عليه وسلم{فلما حكمه رسول اهللا 

وهم يقولون يا أبا عمرو أحسن يف } صلى اهللا عليه وسلم{من أدم وكان رجال جسيما مث أقبلوا معه إىل رسول اهللا 
  إمنا والك ذلك لتحسن فيهم} صلى اهللا عليه وسلم{مواليك فإن رسول اهللا 

  مفلما أكثروا قال لقد آن لسعد أن ال تأخذه يف اهللا لومة الئ
فرجع بعض من كان معه من قومه إىل دار بين عبد األشهل فنعي هلم رجال بين قريظة قبل أن يصل إليهم سعد عن 

  كلمته اليت مسع منه
قوموا إىل } صلى اهللا عليه وسلم{واملسلمني قال رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فلما انتهى سعد إىل رسول اهللا 

  قولون إمنا أراد األنصارسيدكم فأما املهاجرون من قريش في
  املسلمني} صلى اهللا عليه وسلم{وأما األنصار فيقولون قد عم هبا رسول اهللا 
  قد والك أمر مواليك لتحكم فيهم} صلى اهللا عليه وسلم{فقاموا إليه فقالوا يا أبا عمرو إن رسول اهللا 

  ت قالوا نعمفقال سعد بن معاذ عليكم بذلك عهد اهللا وميثاقه أن احلكم فيهم ملا حكم
صلى اهللا {وهو معرض عن رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{قال وعلي من ها هنا يف الناحية اليت فيها رسول اهللا 

  إجالال له} عليه وسلم
  نعم} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

  قال سعد فإين أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم األموال وتسيب الذراري والنساء
  قد حكمت فيهم حبكم اهللا من فوق سبعة أرقعة} صلى اهللا عليه وسلم{سول اهللا فقال ر

صلى اهللا {يف املدينة يف دار امرأة من بين النجار مث خرج } صلى اهللا عليه وسلم{مث استنزلوا فحسبهم رسول اهللا 
ادق خيرج هبم إليها إىل سوق املدينة فخندق هبا خنادق مث بعث إليهم فضرب أعناقهم يف تلك اخلن} عليه وسلم

  أرساال
وفيهم عدو اهللا حيي بن أخطب وكعب بن أسد رأس القوم وهم ستمائة أو سبعمائة واملكثر يقول كانوا بني الثمان 

  املائة والتسع املائة



أرساال يا كعب ما تراه يصنع بنا قال } صلى اهللا عليه وسلم{وقالوا لكعب بن أسد وهم يذهب هبم إىل رسول اهللا 
  موطن ال تعقلون أال ترون أن الداعي ال ينزع وأن من ذهب به منكم ال يرجع هو واهللا القتل أيف كل

وأيت بعدو اهللا حيي بن أخطب وعليه حلة } صلى اهللا عليه وسلم{فلم يزل ذلك الدأب حىت فرغ منهم رسول اهللا 
صلى {قه حببل فلما نظر إىل رسول اهللا فقاحية قد شقها عليه من كل ناحية قدر أمنلة لئال يسلبها جمموعة يداه إىل عن

  قال أما واهللا ما ملت} اهللا عليه وسلم
نفسي يف عداوتك ولكن من خيذل اهللا خيذل مث أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنه ال بأس بأمر اهللا كتاب وقدر 

  وملحمة كتبت على بين إسرائيل مث جلس فضربت عنقه
  فقال يف ذلك جبل بن جوال الثعليب

  لعمرك ما الم ابن أخطب نفسه
  ولكنه من خيذل اهللا خيذل

  جلاهد حىت أبلغ النفس عذرها
  وقلقل يبغي العز كل مقلقل

  الطويل
بل ابتغي عدو اهللا ذل األبد فوجده وجاهد اهللا فجهده فأصبح برأيه القائل وسعيه اخلاسر من الذين هلم خزي يف 

  الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب النار
اء بين قريظة امرأة واحدة مل يقتل من نسائهم غريها قالت عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها واهللا إهنا وقتل من نس

يقتل رجاهلا يف السوق إذ هتف هاتف } صلى اهللا عليه وسلم{لعندي حتدث معي وتضحك ظهرا وبطنا ورسول اهللا 
  بامسها أين فالنة قالت أنا واهللا قلت هلا ويلك مالك قالت أقتل

  ت ومل قالت حلدث أحدثتهقل
  فانطلق هبا فضربت عنقها

  فكانت عائشة تقول واهللا ال أنسى عجبا منها طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد علمت أهنا تقتل
  قال ابن هشام هي اليت طرحت الرحا على خالد بن سويد فقتلته

ه يوم بعاث فجز ناصيته مث خلي وكان الزبري بن باطا القرظي قد من على ثابت بن قيس بن مشاس يف اجلاهلية أخذ
  سبيله

  فجاءه ثابت ملا قتل بنو قريظة وهو شيخ كبري فقال يا أبا عبد الرمحن هل تعرفين قال وهل جيهل مثلي مثلك
  قال فإين أردت أن أجزيك بيدك عندي

  قال إن الكرمي جيزي الكرمي

كان للزبري علي منة وقد أحببت أن أجزيه هبا  فقال يا رسول اهللا إنه} صلى اهللا عليه وسلم{مث أتى ثابت رسول اهللا 
  فهب يل دمه

  هو لك} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
قد وهب يل دمك فهو لك قال شيخ كبري ال أهل له وال ولد فما } صلى اهللا عليه وسلم{فأتاه فقال إن رسول اهللا 

  بأيب أنت وأميفقال } صلى اهللا عليه وسلم{يصنع باحلياة فأتى ثابت رسول اهللا 
  يا رسول اهللا امرأته وولده



  قال هم لك
  أهلك وولدك فهم لك} صلى اهللا عليه وسلم{فأتاه فقال قد وهب يل رسول اهللا 

فقال يا } صلى اهللا عليه وسلم{قال أهل بيت باحلجاز ال مال هلم فما بقاؤهم على ذلك فأيت ثابت رسول اهللا 
  رسول اهللا ماله
  قال هو لك
قال قد أعطاين رسول اهللا مالك فهو لك فقال أي ثابت ما فعل الذي كان وجهه مرآة صينية يتراءى فأتاه ثابت ف

  فيها عذاري احلي كعب بن أسد قال قتل
  قال فما فعل سيد احلاضر والبادي حيي بن أخطب قال قتل

  قال فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا عزال بن مشوال
  قال قتل

  اجمللسان يعين بين كعب بن قريظة وبين عمرو بن قريظة قال فما فعل
  قال ذهبوا فقتلوا

قال فإين أسألك يا ثابت بيدي عندك إال أحلقتين بالقوم فواهللا ما يف العيش بعد هؤالء من خري فما أنا بصابر هللا فيلة 
  دلو ناضح حىت ألقى األحبة
  فقدمه ثابت فضرب عنقه

   عنه قوله ألقي األحبة قال يلقاهم واهللا يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدافلما بلغ أبا بكر الصديق رضي اهللا
  قد أمر بقتل كل من أنبت منهم} صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 

  قال عطية القرظي وكنت غالما فوجدوين مل أنبت فخلوا سبيلي
نذر أخت سليط بن قيس وكانت إحدى وكان رفاعة بن مشوال القرظي رجال قد بلغ فالذ بسلمى بنت قيس أم امل

قد صلت القبلتني معه وبايعته بيعة النساء فقالت يا نيب اهللا بأيب أنت } صلى اهللا عليه وسلم{خاالت رسول اهللا 
  وأمي هب يل رفاعة فإنه زعم أنه سيصلي ويأكل حلم اجلمل

  فوبه فوهبه هلا فاستحيته

ال بين قريظة ونساءهم وأبناءهم على املسلمني وأعلم يف ذلك قسم أمو} صلى اهللا عليه وسلم{مث إن رسول اهللا 
اليوم سهمان اخليل وسهمان الرجال وأخرج منها اخلمس فكان للفارس ثالثة أسهم للفرس سهمان ولفارسه سهم 

  وللراجل من ليس له فرس
  سهم

منه اخلمس فعلى سنتها  وكانت اخليل يوم بين قريظة ستة وثالثني فرسا وكان أول يفء وقعت فيه السهمان وأخرج
  فيها وقعت املقاسم ومضت السنة يف املغازي} صلى اهللا عليه وسلم{وما مضى من رسول اهللا 

سعد بن زيد األنصاري األشهلي بسبايا من سبايا بين قريظة إىل جند } صلى اهللا عليه وسلم{مث بعث رسول اهللا 
  فابتاع له هبم خيال وسالحا

قد اصطفى لنفسه من نسائهم رحيانة بنت عمرو بن خنافة من بين عمرو } ليه وسلمصلى اهللا ع{وكان رسول اهللا 
بن قريظة فكانت عنده حىت تويف عنها وهي يف ملكه وكان عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها احلجاب فقالت 

  يا رسول اهللا بل تتركين يف ملكك فهو أخف علي وعليك فتركها



ووجد يف نفسه } صلى اهللا عليه وسلم{م وأبت إال اليهودية فعزهلا رسول اهللا وكانت حني سباها قد تعصت باإلسال
  لذلك من أمرها فبينا هو مع أصحابه إذ مسع وقع نعلني خلفه فقال إن هذا لثعلبة بن سعيه يبشرين بإسالم رحيانة

  فجاءه فقال يا رسول اهللا قد أسلمت رحيانة
  فسره ذلك من أمرها

اخلندق وبين قريظة القصة يف سورة األحزاب يذكر فيها ما نزل هبم من البالء ويذكر  وأنزل اهللا عز وجل يف أمر
  نعمته عليهم وكفايته إياهم حىت فرج عنهم ذلك

يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رحيا وجنودا مل تروها وكان اهللا مبا 
قكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت األبصار وبلغت القلوب احلناجر وتظنون باهللا تعملون بصريا إذ جاءوكم من فو

الظنونا هنالك ابتلي املؤمنون وزلزلوا زلزاال شديدا وإذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض ما وعدنا اهللا 
  يف آيات استوىف فيها تعاىل ذكر ما شاء من قصتهم ١٢ - ٩ورسوله إال غرورا األحزاب 

ل سبحانه ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خريا وكفى اهللا املؤمنني القتال وكان اهللا قويا عزيزا وأنزل مث قا
الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف يف قلوهبم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم 

  ٢٧ - ٢٤شيء قديرا األحزاب أرضهم وديارهم وأمواهلم وأرضا مل تطؤوها وكان اهللا على كل 
  فلما انقضى شأن بين قريظة انفجر بسعد بن معاذ جرحه فمات شهيدا يرمحه اهللا

حني قبض سعد من جوف الليل معتجرا بعمامة من } صلى اهللا عليه وسلم{فذكروا أن جربيل أتى رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {ه العرش فقام رسول اهللا استربق فقال يا حممد من هذا امليت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز ل

  سريعا جير ثوبه إىل سعد بن معاذ فوجده قد مات} وسلم
وقد كان سعد رجال بادنا فلما محله الناس وجدوا له خفة فقال رجال من املنافقني واهللا إن كان لبادنا وما محلنا من 

  جنازة أخف منه
ن له محلة غريكم والذي نفس حممد بيده لقد استبشرت فقال إ} صلى اهللا عليه وسلم{فبلغ ذلك رسول اهللا 

  املالئكة بروح سعد واهتز له العرش
وقالت عائشة رضي اهللا عنها ألسيد بن حضري وهو قافل معها من مكة وبلغه موت امرأة له فحزن عليها بعض 

  تعين سعدااحلزن يغفر اهللا لك أبا حيىي أحتزن على امرأة وقد أصبت بابن عمك وقد اهتز له العرش 
صلى اهللا عليه {سبح رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{وقال جابر بن عبد اهللا ملا دفن سعد وحنن مع رسول اهللا 

فسبح الناس معه وكرب فكرب الناس معه فقالوا يا رسول اهللا مم سبحت قال لقد تضايق على هذا الرجل } وسلم
  الصاحل قربه حىت فرجه اهللا عنه

  قال إن للقرب لضمة لو كان أحد منها ناجيا لكان سعد بن معاذ} صلى اهللا عليه وسلم{ ويروى أن رسول اهللا
  ولسعد يقول رجل من األنصار

  وما اهتز عرش اهللا من موت هالك
  مسعنا به إال لسعد أيب عمرو

  وقالت أم سعد حني احتمل نعشه وهي تبكيه
  ويل أم سعد سعدا

  صرامة وحدا



  وسؤددا وجمدا
  وفارسا معدا

  به مسداسد 
  كل نائحة تكذب إال نائحة سعد بن معاذ} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

  وقال حسان بن ثابت يبكي سعدا
  لقد سجمت من فيض عيين عربة
  وحق لعيين أن تفيض على سعد
  قتيل ثوي يف معرك فجعت به

  عيون ذواري الدمع دائمة الوجد
  على ملة الرمحن وارث جنة

  كرم الوفدمع الشهداء وفدها أ
  فإن تك قد ودعتنا وتركتنا

  وأمسيت يف غرباء مظلمة اللحد
  فأنت الذي يا سعد أبت مبشهد
  كرمي وأثواب املكارم واحلمد
  حبكمك يف حيب قريظة بالذي

  قضي اهللا فيهم ما قضيت على عمد
  فوافق حكم اهللا حكمك فيهم

  ومل تعف إذ ذكرت ما كان من عهد
  ىلفإن كان ريب الدهر أمضاك يف األ

  شروا هذه الدنيا جبناهتا اخللد
  فنعم مصري الصادقني إذا دعوا
  إىل اهللا يوما للوجاهة والقصد

  الطويل
  } صلى اهللا عليه وسلم{وقال حسان يبكي سعدا ورجاال من الشهداء من أصحاب رسول اهللا 

  أال يا لقومي هل ملا حم دافع
  وهل ما مضى من صاحل العيش راجع

  افتتتذكرت عصرا قد مضى فته
  بنات احلشا واهنل مين املدامع
  صبابة وجد ذكرتين إخوة

  وقتلى مضي فيها طفيل ورافع
  وسعد فأضحوا يف اجلنان وأوحشت

  منازهلم فاألرض منهم بالقع



  وفوا يوم بدر للرسول وفوقهم
  ظالل املنايا والسيوف اللوامع

  دعا فأجابوه حبق وكلهم
  مطيع له يف كل أمر وسامع

  وا مجاعةفما نكلوا حىت تول
  وال يقطع اآلجال إال املصارع

  ألهنم يرجون منه شفاعة
  إذا مل يكن إال النبيني شافع
  فذلك يا خري العباد مالذنا
  إجابتنا هللا واملوت ناقع

  لنا القدم األوىل إليك وخلفنا
  ألولنا يف ملة اهللا تابع

  ونعلم أن امللك هللا وحده
  وأن قضاء اهللا ال بد واقع

  الطويل
من املسلمني يوم اخلندق إال ستة نفر كلهم من األنصار سعد ابن معاذ وأنس بن أوس بن عتيك وعبد  ومل يستشهد

  اهللا بن سهل األشهليون والطفيل ابن النعمان وثعلبة بن غنمة اجلشميان
  ومن بين دينار بن النجار كعب بن زيد أصابه سهم غرب فقتله رمحة اهللا عليهم

لمني خالد بن سويد من بين احلارث بن اخلزرج طرحت عليه رحي فشدخته واستشهد يوم بين قريظة من املس
  قال إن له ألجر شهيدين} صلى اهللا عليه وسلم{شدخا شديدا فزعموا أن رسول اهللا 

  حماصر بين قريظة} صلى اهللا عليه وسلم{ومات أبو سنان بن حمصن أخو عكاشة بن حمصن ورسول اهللا 

لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا } صلى اهللا عليه وسلم{قال رسول اهللا  وملا انصرف أهل اخلندق عن اخلندق
  ولكنكم تغزوهنم

  يغزوهم حىت فتح اهللا عليه مكة} صلى اهللا عليه وسلم{فكان كذلك مل تغزهم قريش بعد ذلك وكان هو 
  كوقال حسان بن ثابت يف يوم اخلندق جييب عبد اهللا بن الزبعري شاعر قريش عن كلمة قاهلا يف ذل

  هل رسم دارسة املقام بباب
  متكلم حملاور جبواب

  قفر عفارهم السحاب رسومه
  وهبوب كل مظلة مرباب

  ولقد رأيت هبا احللول يزينهم
  بيض الوجوه ثواقب األحساب
  فدع الديار وذكر كل خريدة
  بيضاء آنسة احلديث كعاب



  واشك اهلموم إىل اإلله وما ترى
  من معشر ظلموا الرسول غضاب

  عهم إليه وألبواساروا جبم
  أهل القرى وبوادي األعراب
  جيش عيينة وابن حرب فيهم

  متخطمني حبلية األحزاب
  حىت إذا وردوا املدينة وارجتوا
  قتل الرسول ومغنم األسالب
  وغدوا علينا قادرين بأيدهم
  ردوا بغيظهم على األعقاب
  هببوب معصفة تفرق مجعهم
  وجنود ربك سيد األرباب

  قتاهلم وكفى اإلله املؤمنني
  وأثاهبم يف األجر خري ثواب

  من بعد ما قنطوا ففرق مجعهم
  تنزيل نصر مليكنا الوهاب
  وأقر عني حممد وصحابه
  وأذل كل مكذب مرتاب
  عايت الفؤاد موقع ذي ريبة

  يف الكفر ليس بطاهر األثواب
  علق الشقاء بقلبه ففؤاده

  يف الكفر آخر هذه األحقاب
  الكامل

  أيضا جييب ابن الزبعري عن كلمته وقال كعب بن مالك يف ذلك
  أبقي لنا حدث احلروب بقية
  من خري حنلة ربنا الوهاب

  بيضاء مشرقة الذري ومعاطنا
  حم اجلذوع غزيرة األحالب
  كاللوب يبذل مجها وحفيلها
  للجار وابن العم واملنتاب
  ونزائعا مثل السراج منى هبا
  علف الشعري وجزة املقضاب

  هاعري الشوى منها وأردف حنض



  جرد املتون وسار يف اآلراب
  قودا تراح إىل الصياح إذا غدت

  فعل الضراء تراح للكالب
  وحتوط سائمة الذمار وتارة

  تردي العدى وتؤوب باألسالب
  يعدون بالزغف املضاعف شكه
  ومبترصات يف الثقاف صياب
  وصوارم نزع الصياقل غلبها
  وبكل أروع ماجد األنساب
  يصل اليمني مبارن متقارب

  ت وقيعته إىل خبابوكل
  وكتيبة ينفي القران قتريها
  وترد حد قواجز النشاب

  أعيت أبا كرب وأعيت تبعا
  وأبت بسالتها على األعراب
  ومواعظ من ربنا هندي هبا
  بلسان أزهر طيب األثواب

  عرضت علينا فاشتهينا ذكرها
  من بعد ما عرضت على األحزاب

  حكما يراها احملرمون بزعمهم
  و األلبابحرجا ويفهمها ذو

  جاءت سخينة كي تغالب رهبا
  وليغلنب مغالب الغالب

  الكامل
  وملا قال كعب بن مالك هذا البيت جاءت سخينة إىل آخره

  لقد شكرك اهللا يا كعب على قولك هذا} صلى اهللا عليه وسلم{قال له رسول اهللا 
  لقد علم األحزاب حني تألبوا
  علينا وراموا ديننا ما نوادع

  ن عيالن أصفقتأضاميم من قيس ب
  وخندف مل يدروا مبا هو واقع
  يذودوننا عن ديننا ونذودهم
  عن الكفر والرمحن راء سامع
  إذا غايظونا يف مقام أعاننا



  على غيظهم نصر من اهللا واسع
  وذلك حفظ اهللا فينا وفضله
  علينا ومن مل حيفظ اهللا ضائع
  هدانا لدين احلق واختاره لنا
  وهللا فوق الصانعني صنائع

  يلالطو
  وقال كعب أيضا

  أال أبلغ قريشا أن سلعا
  وما بني العريض إىل الصماد
  نواضح يف احلروب مدربات
  وخوص بقيت من عهد عاد
  رواكد يزجر املران فيها

  فليست باجلمام وال الثماد
  بالد مل تثر إال لكيما

  جنالد إن نشطتم للجالد
  أثرنا سكة األنباط فيها

  فلم نر مثلها جلهات وادي
  ل ذي حضر وطولقصرنا ك

  على الغايات مقتدر جواد
  أجيبونا إىل ما جنتذيكم
  من القول املبني والسداد
  وإال فاصربوا جلالد يوم
  لكم منا إىل شطر املذاد

  نصبحكم بكل أخي حروب
  وكل مطهم سلس القياد
  وكل طمرة خفق حشاها
  تدف دفيف صفراء اجلراد
  وكل مقلص اآلراب هند
  متيم اخللق من أخر وهاد

  ول ال تضاع إذا أضيعتخي
  خيول الناس يف السنة اجلماد

  ينازعن األعنة مصغيات
  إذا نادى إىل الفزع املنادي



  إذا قالت لنا النذر استعدوا
  توكلنا على رب العباد
  وقلنا لن يفرج ما لقينا

  سوى ضرب القوانس واجلهاد
  ومل نر عصبة فيمن لقينا
  من األقوام من قار وباد
  اأشد بسالة منا إذا م
  أردناه وألني يف الوداد

  إذا ما حنن أشرجنا عليها
  جياد اجلدل يف األرب الشداد
  قذفنا يف السوابغ كل صقر
  كرمي غري معتلث الزناد
  ليظهر دينك اللهم إنا

  بكفك فاهدنا سبل الرشاد
  الوافر

  وقال حسان بن ثابت يذكر بين قريظة
  تفاقد معشر نصروا قريشا
  وليس هلم ببلدهتم نصري

  توا الكتاب فضيعوههم أو
  وهم عمي من التوراة بور
  كفرمت بالقران وقد أتيتم
  بتصديق الذي قال النذير
  فهان على سراة بين لؤي
  حريق بالبويرة مستطري

  الوافر
  وملا مسع ذلك أبو سفيان بن احلارث قال

  أدام اهللا ذلك من صنيع
  وحرق يف طوائفها السعري

  الوافر
  أل قائلها أن صدق حسانيف أبيات ذكرها ابن إسحاق مل ي

وقال يف ذلك أيضا جبل بن جوال الثعليب وبكى النضري وقريظة ونعى على سعد بن معاذ إسالمه مواليه منهم 
  خالف ما فعل عبد اهللا بن أيب يف بين قينقاع

  أال يا سعد سعد بين معاذ



  ملا لقيت قريظة والنضري
  لعمرك إن سعد بين معاذ
  غداة حتملوا هلو الصبور

  اخلزرجي أبو حباب فأما
  فقال لقينقاع ال تسريوا

  الوافر
  ويقول يف آخرها

  تركتم قدركم ال شيء فيها
  وقدر القوم حامية تفور

  فقال سعد حني بلغه هذا الشعر من لقيهم فليحدثهم أهنم خانوا اهللا ورسوله فأخزاهم اهللا
  مقتل سالم بن أيب احلقيق

  } صلى اهللا عليه وسلم{األحزاب على رسول اهللا  وكان سالم بن أيب احلقيق أبو رافع فيمن حزب
صلى اهللا {وكان مما صنع اهللا به لرسوله أن هذين احليني من األنصار األوس واخلزرج كانا يتصاوالن مع رسول اهللا 

عناء إال قالت } صلى اهللا عليه وسلم{تصاول الفحلني ال تصنع األوس شيئا فيه عن رسول اهللا } عليه وسلم
  ويف اإلسالم} صلى اهللا عليه وسلم{ ال يذهبون هبذه فضال علينا عند رسول اهللا اخلزرج واهللا

  فال ينتهون حىت يوقعوا مثلها وإذا فعلت اخلزرج شيئا قالت األوس مثل ذلك
وحتريضه عليه } صلى اهللا عليه وسلم{وكانت األوس قبل أحد قد قتلت كعب بن األشرف يف عداوته لرسول اهللا 

  اهللا ال يذهبون هبا فضال علينا أبدافقالت اخلزرج و

يف العداوة كابن } صلى اهللا عليه وسلم{فتذاكروا بعد أن انقضى شأن اخلندق وبين قريظة من رجل لرسول اهللا 
يف قتله فأذن هلم فخرج إليه } صلى اهللا عليه وسلم{األشرف فذكروا ابن أيب احلقيق وهو خبيرب فاستأذنوا رسول اهللا 

 سلمة مخسة نفر عبد اهللا بن عتيك ومسعود بن سنان وعبد اهللا بن أنيس وأبو قتادة احلارث بن من اخلزرج من بين
  ربعي وخزاعي بن أسود حليف هلم من أسلم

  عبد اهللا بن عتيك وهناهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة} صلى اهللا عليه وسلم{فخرجوا وأمر عليهم رسول اهللا 
ابن أيب احلقيق ليال فلم يدعوا هلم بيتا يف الدار إال أغلقوه على أهله وكان يف  فخرجوا حىت إذا قدموا خيرب أتوا دار

علية له إليها عجلة فأسندوا فيها حىت قاموا على بابه فاستأذنوا فخرجت عليهم امرأة فقالت من أنتم فقالوا أناس 
  من العرب نلتمس املرية

  قالت ذاكم صاحبكم فادخلوا إليه
  قال فلما دخلنا

  علينا وعليها احلجرة ختوفا أن يكون دونه جمادلة حتول بيننا وبينهأغلقنا 
قال وصاحت امرأته فنوهت بنا وابتدرناه وهو على فراشه بأسيافنا واهللا ما يدلنا عليه يف سواد الليل إال بياضه كأنه 

  قبطية ملقاة
فيكف } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا قال وملا صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه مث يذكر هني رسول 

يده ولوال ذلك لفرغنا منها بليل فلما ضربناه بأسيافنا حتامل عليه عبد اهللا بن أنيس بسيفه يف بطنه حىت أنفذه وهو 



  يقول قطين قطين أي حسيب حسيب
بن هشام قال وخرجنا وكان عبد اهللا بن عتيك رجال سيئ البصر فوقع من الدرجة فوثئت يده وثئا شديدا قال ا

  ويقال رجله ومحلناه حىت نأيت منهرا من عيوهنم فندخل فيه
  قال وأوقدوا النريان واشتدوا يف كل وجه يطلبون حىت إذا يئسوا رجعوا إىل صاحبهم فاكتنفوه وهو يقضي بينهم

  فقلنا كيف لنا بأن نعلم أن عدو اهللا قد مات فقال رجل منا أنا أذهب فأنظر لكم
ناس قال فوجدهتا ورجال يهود حوله ويف يدها املصباح تنظر يف وجهه وحتدثهم وتقول أما فانطلق حىت دخل يف ال

  واهللا لقد مسعت صوت ابن عتيك مث أكذبت وقلت أين ابن عتيك هبذه البالد

  مث أقبلت عليه تنظر يف وجهه مث قالت فاظ وإله يهود
  فما مسعت من كلمة كانت ألذ إىل نفسي منها

فأخربناه بقتل عدو اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{اخلرب فاحتملنا صاحبنا فقدمنا على رسول اهللا  قال مث جاءنا فأخربنا
  } صلى اهللا عليه وسلم{واختلفنا عنده يف قتله كلنا ندعيه فقال رسول اهللا 

  هاتوا أسيافكم
  فجئناه هبا فنظر إليها فقال لسيف عبد اهللا بن أنيس هذا قتله أرى فيه أثر الطعام

  ان بن ثابت يذكر قتل كعب بن األشرف وقتل سالم بن أيب احلقيقوقال حس
  هللا در عصابة القيتهم

  يا بن احلقيق وأنت يابن االشرف
  يسرون بالبيض اخلفاف إليكم
  مرحا كأسد يف عرين مغرف
  حىت أتوكم يف حمل بالدكم
  فسقوكم حتفا ببيض ذفف
  مستنصرين لنصر دين نبيهم
  مستصغرين لكل أمر جمحف

  الكامل

  ذكر إسالم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي اهللا عنهما

  
حدث عمرو بن العاص رمحه اهللا قال ملا انصرفنا مع األحزاب عن اخلندق مجعت رجاال من قريش كانوا يرون رأيي 

فيه  ويسمعون مين فقلت هلم تعلموا واهللا إين أرى أمر حممد يعلو األمور علوا منكرا وإين قد رأيت أمرا فما ترون
قالوا وماذا رأيت قال رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده فإن ظهر حممد على قومنا كنا عند النجاشي فإنا أن 
  نكون حتت يديه أحب إلينا أن نكون حتت يدي حممد وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إال خري

  قالوا إن هذا لرأي
ما يهدي إليه من أرضنا األدم فجمعنا له أدما كثريا مث خرجنا حىت قدمنا عليه قلت فامجعوا ما هندي له وكان أحب 



يف شأن جعفر } صلى اهللا عليه وسلم{فو اهللا إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري بعثه إليه رسول اهللا 
نجاشي سألته وأصحابه قال فدخل عليه مث خرج من عنده فقلت ألصحايب هذا عمرو بن أمية لو قد دخلت على ال

إياه فأعطانيه فضربت عنقه فإذا فعلت ذلك رأت قريش أين قد أجزأت عنها حني قتلت رسول حممد قال فدخلت 
عليه فسجدت له كما كنت أصنع فقال يل مرحبا بصديقي أهديت يل من بلدك شيئا قلت نعم أيها امللك قد أهديت 

  لك أدما كثريا

ه أيها امللك إين قد رأيت رجال خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا مث قربته إليه فأعجبه واشتهاه مث قلت ل
  فأعطينيه ألقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا

قال فغضب مث مد يده وضرب به أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره فلو انشقت يل األرض لدخلت فيها فرقا منه مث 
  قلت له أيها امللك واهللا لو ظننت انك تكره

ألتكه قال أتسألين أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس األكرب الذي كان يأيت موسى لتقتله قلت أيها هذا ما س
امللك أكذلك هو قال وحيك يا عمرو أطعين واتبعه فإنه واهللا لعلى احلق وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى 

  على فرعون وجنوده
  قلت أفتبايعين له على اإلسالم قال نعم

  بايعته على اإلسالمفبسط يده ف
مث خرجت إىل أصحايب وقد حال رأيي عما كان عليه وكتمت أصحايب إسالمي مث خرجت عامدا إىل رسول اهللا 

ألسلم فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة فقلت أين يا أبا } صلى اهللا عليه وسلم{
   أذهب واهللا فأسلم حىت مىت قلت واهللا ما جئت إال ألسلمسليمان قال واهللا لقد استقام املنسم وإن الرجل لنيب

فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع مث دنوت فقلت يا رسول } صلى اهللا عليه وسلم{فقدمنا املدينة على رسول اهللا 
  اهللا إين أبايعك على أن يغفر يل ما تقدم من ذنيب وال أذكر ما تأخر

يا عمرو بايع فإن اإلسالم جيب ما كان قبله وإن اهلجرة جتب ما كان قبلها } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  قال فبايعته وانصرفت

  وذكر ابن إسحاق عمن ال يتهم أن عثمان بن طلحة بن أيب طلحة أخا بين عبد الدار كان معهما أسلم حني أسلما
  بأفالذ كبدها قال حني رآهم رمتكم مكة} صلى اهللا عليه وسلم{وذكر غريه أن رسول اهللا 

مبكة قبل اهلجرة } صلى اهللا عليه وسلم{وحدث الواقدي بإسناد له قال قال عثمان بن طلحة لقيين رسول اهللا 
فدعاين إىل اإلسالم فقلت يا حممد العجب لك حني تطمع أن أتبعك وقد خالفت قومك وجئت بدين حمدث ففرقت 

  مجاعتهم وألفتهم وأذهبت هباءهم

كعبة يف اجلاهلية يوم االثنني واخلميس فأقبل يوما يريد أن يدخل الكعبة مع الناس فغلظت فانصرف وكنا نفتح ال
  عليه ونلت منه وحلم عين مث قال يا عثمان لعلك سترى هذا املفتاح يوما بيدي أضعه حيث

  شئت
  فقلت لقد هلكت قريش يومئذ وذلت

  بل عمرت وعزت يومئذ} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
الكعبة فوقعت كلمته مين موقعا ظننت أن األمر سيصري إىل ما قال فأردت اإلسالم فإذا قومي يزبرونين زبرا  ودخل



إىل املدينة جعلت قريش } صلى اهللا عليه وسلم{شديدا ويزرون برأيي فأمسكت عن ذكره فلما هاجر رسول اهللا 
ر فخرجت فيمن خرج من قومنا وشهدت تشفق من رجوعه عليها فهم على ما هم عليه حىت جاء النفري إىل بد

مكة عام } صلى اهللا عليه وسلم{فلما دخل رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{املشاهد كلها معهم على رسول اهللا 
القضية غري اهللا قليب عما كان عليه ودخلين اإلسالم وجعلت أفكر فيما حنن عليه وما نعبد من حجر ال يسمع وال 

وأصحابه وظلف أنفسهم عن الدنيا فيقع } صلى اهللا عليه وسلم{وأنظر إىل رسول اهللا  يبصر وال ينفع وال يضر
  ذلك مين فأقول ما عمل القوم إال على الثواب ملا يكون بعد املوت

إىل أن رأيته خارجا من باب بين شيبة يريد منزلة } صلى اهللا عليه وسلم{وجعلت أحب النظر إىل رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {وآخذ بيده وأسلم عليه فلم يعزم يل على ذلك وانصرف رسول اهللا  باألبطح فأردت أن آتيه

راجعا إىل املدينة مث عزم يل على اخلروج إليه فأدجلت إىل بطن يأجج فألقى خالد بن الوليد فاصطحبنا حىت } وسلم
يد الرجالن فأخربناه فقال وأنا أريد نزلنا اهلدة فما شعرنا إال بعمرو بن العاص فانقمعنا عنه وانقمع منا مث قال أين ير

  الذي تريدان
فبايعته على اإلسالم وأقمت حىت خرجت } صلى اهللا عليه وسلم{فاصطحبنا مجيعا حىت قدمنا املدينة على رسول اهللا 

معه يف غزوة الفتح ودخل مكة فقال يل يا عثمان ايت باملفتاح فأتيته به فأخذه مين مث دفعه إيل وقال خذوها تالدة 
  خالدة وال ينزعها منكم إال ظامل يا عثمان إن اهللا استأمنكم على بيته فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت باملعروف

قال عثمان فلما وليت ناداين فرجعت إليه فقال أمل يكن الذي قلت لك فذكرت قوله يل قبل اهلجرة مبكة لعلك 
  شهد أنك رسول اهللاسترى هذا املفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت فقلت بلى أ

  قال الواقدي فهذا أثبت الوجوه يف إسالم عثمان

  غزوة بين حليان

  
على رأس ستة أشهر من فتح بين قريظة إىل حليان يطلبهم بأصحاب } صلى اهللا عليه وسلم{وخرج رسول اهللا 

  الرجيع خبيب وأصحابه وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة
  غران وهو واد بني أمج وعسفان وجدهم قد حذروا ومتنعوا يف رءوس اجلبالفلما انتهى إىل منازهلم ب

  فلما أخطأه من غرهتم ما أراد قال لو أنا هبطنا عسفان لرأي أهل مكة أنا قد جئنا مكة
فخرج يف مائيت راكب من أصحابه حىت نزل عسفان مث بعث فارسني من أصحابه حىت بلغا كراع الغميم مث كرا 

  قافال} صلى اهللا عليه وسلم{وراح رسول اهللا 
يقول حني وجه راجعا آيبون تائبون إن شاء } صلى اهللا عليه وسلم{فكان جابر بن عبد اهللا يقول مسعت رسول اهللا 

  اهللا لربنا حامدون أعوذ باهللا من وعثاء السفر وكآبة املنقلب وسوء املنظر يف األهل واملال
  يف أثره وهي غزوة ذي قرد} صلى اهللا عليه وسلم{لنيب غارة عيينة بن حصن على سرح املدينة وخروج ا

املدينة من غزوة بين حليان مل يقم باملدينة إال ليال قالئل حىت أغار عيينة } صلى اهللا عليه وسلم{وملا قدم رسول اهللا 
امرأة بالغابة وفيها رجل من بين غفار و} صلى اهللا عليه وسلم{بن حصن يف جبل من غطفان على لقاح رسول اهللا 

  له فقتلوا الرجل واحتملوا املرأة يف اللقاح



وكان أول من نذر هبم سلمة بن عمرو بن األكوع األسلمي غدا يريد الغابة متوشحا سيفه ونبله ومعه غالم لطلحة 
بن عبيد اهللا معه فرس يقوده حىت إذا عال ثنية الوداع نظر إىل بعض خيوهلم فأشرف يف ناحية سلع مث صرخ 

  واصباحاه
  خرج يشد يف آثار القوم وكان مثل السبع حىت حلق القوم فجعل يردهم بالنبل ويقول إذا رمي مث

  خذها وأنا ابن األكوع
  اليوم يوم الرضع

  الرجز
  فإذا وجهت اخليل حنوه انطلق هاربا مث عارضهم فإذا أمكنه الرمي رمى مث قال

  خذها وأنا ابن األكوع
  اليوم يوم الرضع

  هو أول النهارفيقول قائلهم أأكيعنا 

  صياح ابن األكوع فصرخ باملدينة الفزع الفزع} صلى اهللا عليه وسلم{وبلغ رسول اهللا 
فكان أول من انتهى إليه من الفرسان املقداد بن عمرو وهو } صلى اهللا عليه وسلم{فترامت اخليل إىل رسول اهللا 

  الذي يقال له املقداد بن األسود
بعد املقداد من األنصار عباد بن بشر وسعد بن } صلى اهللا عليه وسلم{ مث كان أول فارس وقف على رسول اهللا

  زيد األشهليان
وأسيد بن ظهري احلارثي يشك فيه وعكاشة بن حمصن وحمرز بن نضلة األسديان وأبو قتادة السلمي وأبو عياش 

  الزرقي
ل اخرج يف طلب القوم حىت أحلقك أمر عليهم سعد بن زيد وقا} صلى اهللا عليه وسلم{فلما اجتمعوا إىل رسول اهللا 

  يف الناس
  وقال أليب عياش يا أبا عياش لو أعطيت هذا الفرس رجال هو أفرس منك فلحق بالناس

  قال أبو عياش فقلت يا رسول اهللا أنا أفرس الناس
ل يقو} صلى اهللا عليه وسلم{مث ضربت الفرس فواهللا ما جرى يب مخسني ذراعا حىت طرحين فعجبت أن رسول اهللا 

فرس أيب عياش هذا فيما } صلى اهللا عليه وسلم{لو أعطيته أفرس منك وأقول أنا أفرس الناس فأعطى رسول اهللا 
  زعموا معاذ بن ماعص أو عائذ بن ماعص فكان ثامنا

فخرج الفرسان يف طلب القوم حىت تالحقوا وكان أول فارس حلق بالقوم حمرز بن نضلة األخرم ويقال له أيضا قمري 
ن الفزع جال فرس حملمود بن مسلمة يف احلائط وهو مربوط جبذع خنل حني مسع صاهلة اخليل وكان فرسا وملا كا

صنيعا جاما فقال بعض نساء بين عبد األشهل يا قمري هل لك يف أن تركب هذا الفرس فإنه كما ترى مث تلحق 
عليه فلم يلبث أن بز اخليل جبمامه حىت وباملسلمني قال نعم فأعطينه إياه فخرج } صلى اهللا عليه وسلم{برسول اهللا 

أدرك القوم فوقف هلم بني أيديهم مث قال قفوا بين اللكيعة حىت يلحق بكم من وراءكم من املهاجرين واألنصار ومحل 
  عليه رجل منهم فقتله وجال الفرس فلم يقدر عليه حىت وقف على أرية يف بين عبد األشهل

  غريه وقد قيل إنه قتل معه وقاص بن حمرز املدجلي فقيل إنه مل يقتل من املسلمني يومئذ



صلى اهللا {وملا تالحقت اخليل قتل أبو قتادة حبيب بن عيينة بن حصن وغشاه بردة مث حلق بالناس وأقبل رسول اهللا 
يف املسلمني فإذا حبيب مسجي بربد أيب قتادة فاسترجع الناس وقالوا قتل أبو قتادة فقال رسول اهللا } عليه وسلم

  ليس بأيب قتادة ولكنه قتيل أليب قتادة وضع عليه برده ليعرفوا أنه صاحبه} لى اهللا عليه وسلمص{
  وأدرك عكاشة بن حمصن أوبارا وابنه عمرو بن أوبار ومها على بعري واحد

  فانتظمهما بالرمح فقتلهما مجيعا واستنقذوا بعض اللقاح
من ذي قرد وتالحق به الناس وأقام عليه يوما وليلة وقال  حىت نزل باجلبل} صلى اهللا عليه وسلم{وسار رسول اهللا 

له أبو سلمة بن األكوع يا رسول اهللا لو سرحتين يف مائة رجل الستنقذت بقية السرح وأخذت بأعناق القوم فقال 
  إهنم اآلن ليغبقون يف غطفان} صلى اهللا عليه وسلم{له رسول اهللا 

  صحابه يف كل مائة رجل جزورايف أ} صلى اهللا عليه وسلم{فقسم رسول اهللا 
  وأقاموا عليها مث رجع قافال إىل املدينة

حىت قدمت عليه فأخربته اخلرب فلما } صلى اهللا عليه وسلم{وأفلتت امرأة الغفاري على ناقة من إبل رسول اهللا 
مث } اهللا عليه وسلم صلى{فرغت قالت يا رسول اهللا إين قد نذرت هللا أن أحنرها إن جناين اهللا عليها فتبسم رسول اهللا 

قال بئس ما جزيتها أن محلك اهللا عليها وجناك هبا مث تنحرينها إنه ال نذر يف معصية اهللا وال فيما ال متلكني إمنا هي 
  ناقة من إبلي ارجعي إىل أهلك على بركة اهللا
  فهذا حديث ابن إسحاق عن غزوة ذي قرد

ناده إىل سلمة بن األكوع فذكر حديثا طويال خالف به وخرج مسلم بن احلجاج رمحه اهللا حديثا يف صحيحه بإس
} صلى اهللا عليه وسلم{حديث ابن إسحاق يف مواضع منه فمن ذلك أن هذه الغزوة كانت بعد انصراف الرسول 

  من احلديبية وجعلها ابن إسحاق قبل ذلك وكذلك فعل ابن عقبة
جبملته قال سلمة فواهللا ما زلت أرميهم } ه وسلمصلى اهللا علي{وفيه أن سلمة بن األكوع استنقذ سرح رسول اهللا 

وأعقر هبم فإذا رجع إيل فارس أتيت شجرة فجلست يف أصلها مث رميته فعقرت به حىت إذا تضايق اجلبل فدخلوا يف 
  تضايقه علوت اجلبل فجعلت أرديهم باحلجارة

  قال فما زلت كذلك أتبعهم حىت ما خلق اهللا من بعري من

إال خلفته وراء ظهري وخلوا بيين وبينه مث اتبعتهم أرميهم حىت ألقوا أكثر } اهللا عليه وسلمصلى {ظهر رسول اهللا 
من ثالثني بردة وثالثني رحما يستخفون وال يطرحون شيئا إال جعلت عليه آراما من احلجارة يعرفها رسول اهللا 

فالن بن بدر الفزاري فجلسوا  وأصحابه حىت أتوا متضايقا من ثنية فإذا هم قد أتاهم} صلى اهللا عليه وسلم{
  يتضخون أي يتغدون وجلست على رأس قرن

قال الفزاري ما هذا الذي أرى قالوا لقينا من هذا الربح واهللا ما فارقنا منذ غلس يرمينا حىت انتزع كل شيء يف 
  أيدينا

الم قلت هل تعرفونين قالوا قال فليقم إليه نفر منكم أربعة قال فصعد إيل منهم أربعة يف اجلبل فلما أمكنوين من الك
ال أطلب رجال منكم إال } صلى اهللا عليه وسلم{ال ومن أنت قلت أنا سلمة بن األكوع والذي كرم وجه حممد 

  أدركته وال يطلبين فيدركين
  قال أحدهم أنا أظن ذلك فرجعوا

أوهلم األخرم األسدي  يتخللون الشجر فإذا} صلى اهللا عليه وسلم{فما برحت مكاين حىت رأيت فوارس رسول اهللا 



على أثره أبو قتادة األنصاري وعلى أثره املقداد بن األسود الكندي فأخذت بعنان األخرم فولوا مدبرين قلت يا 
وأصحابه قال يا سلمة إن كنت تؤمن } صلى اهللا عليه وسلم{أخرم احذرهم ال يقتطعونك حىت يلحق رسول اهللا 

  والنار حق فال حتل بيين وبني الشهادةباهللا واليوم اآلخر وتعلم أن اجلنة حق 
  قال فخليته فالتقى هو وعبد الرمحن قال فعقر بعبد الرمحن فرسه وطعنه عبد الرمحن فقتله وحتول على فرسه

بعبد الرمحن فطعنه فقتله فوالذي كرم وجه حممد لتبعتهم } صلى اهللا عليه وسلم{وحلق أبو قتادة فارس رسول اهللا 
وال غبارهم شيئا حىت يعدلوا } صلى اهللا عليه وسلم{أرى من ورائي من أصحاب حممد  أعدو على رجلي حىت ما

قبل غروب الشمس إىل شعب فيه ماء يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش فنظروا إيل أعدو وراءهم فحألهتم 
  عنه

   نغض كتفه قلتفما ذاقوا منه قطرة وخيرجون فيشتدون يف ثنية فأعدو فأحلق رجال منهم فأمسكه بسهم يف
  خذها وأنا ابن األكوع

  واليوم يوم الرضع
  قال يا ثكلته أمه أأكوعه بكرة قلت نعم يا عدو نفسه أكوعه بكرة

وحلقين عامر بسطيحة فيها } صلى اهللا عليه وسلم{قال وأردوا فرسني على ثنية فجئت هبما أسوقهما إىل رسول اهللا 
وهو على املاء الذي } صلى اهللا عليه وسلم{مث أتيت رسول اهللا  مذقة من لنب وسطيحة فيها ماء فتوضأت وشربت

حألهتم عنه قد أخذ تلك اإلبل وكل شيء استنقذته من املشركني وكل رمح وكل بردة وإذا بالل حنر ناقة من اإلبل 
اهللا  من كبدها وسنامها قلت يا رسول} صلى اهللا عليه وسلم{اليت استنقذت من القوم وإذا هو يشوي لرسول اهللا 

  خلين فأنتخب من القوم مائة رجل فأتبع القوم فال يبقى منهم خمرب إال قتلته
حىت بدت نواجذه يف ضوء النار قال يا سلمة أتراك كنت فاعال قلت } صلى اهللا عليه وسلم{فضحك رسول اهللا 

  نعم والذي أكرمك قال إهنم اآلن ليقرون بأرض غطفان
فالن جزورا فلما كشطوا جلدها رأوا غبارا فقالوا إياكم القوم فخرجوا قال فجاء رجل من غطفان فقال حنر هلم 

  هاربني
  كان خري فرساننا اليوم أبو قتادة وخري رجالنا سلمة} صلى اهللا عليه وسلم{فلما أصبحنا قال رسول اهللا 

  سهمني سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما يل مجيعا} صلى اهللا عليه وسلم{مث أعطاين رسول اهللا 
مر يف غزوة ذي قرد هذه على ماء يقال له بيسان } صلى اهللا عليه وسلم{ذكر الزبري بن أيب بكر أن رسول اهللا و

  فسأل عنه فقيل امسه يا رسول اهللا بيسان وهو ماحل
  ال بل امسه نعمان وهو طيب} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  هللا تعاىل املاءاالسم وغري ا} صلى اهللا عليه وسلم{فغري رسول اهللا 

صلى {فأخربه فقال رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فاشتراه طلحة بن عبيد اهللا مث تصدق به وجاء إىل رسول اهللا 
  ما أنت يا طلحة إال فياض} اهللا عليه وسلم

  فسمي طلحة الفياض
  وكان مما قيل من الشعر يف يوم ذي قرد قول حسان بن ثابت

  أظن عيينة إذ زارها
  يهدم منها قصورا بأن سوف



  فأكذبت ما كنت صدقته
  وقلتم ستغنم أمرا كبريا
  فعفت املدينة إذ زرهتا

  وآنست لألسد فيها زئريا
  وولوا سراعا كشد النعام

  ومل يكشفوا عن ملط حصريا
  أمري علينا رسول املليك
  أحبب بذاك إلينا أمريا
  رسول نصدق ما جاءه
  ونتلو كتابا مضيئا منريا

  املتقارب
  بن مالك وقال كعب

  أحيسب أوالد اللقيطة أننا
  على اخليل لسنا مثلهم يف الفوارس

  وإنا أناس ال نرى القتل سبة
  وال ننثين عند الرماح املداعس

  وإنا لنقري الضيف من قمع الذري
  ونضرب رأس األبلج املتشاوس
  نرد كماة املعلمني إذا انتحوا
  بضرب يسلي خنوة املتقاعس
  بكل فىت حامي احلقيقة ماجد
  كرمي كسرحان الغضاة خمالس
  يذودون عن أحساهبم وتالدهم
  ببيض تقد اهلام حتت القوانس
  فسائل بين بدر إذا ما لقيتهم
  مبا فعل اإلخوان يوم التمارس

  إذا ما خرجتم فاصدقوا من لقيتم
  وال تكتموا أخباركم يف اجملالس
  وقولوا زللنا عن خمالب خادر
  به وحر يف الصدر ما مل ميارس

  الطويل
  وقال شداد بن عارض اجلشمي يف يوم ذي قرد لعيينة بن حصن وكان عيينة يكىن أبا مالك

  فهال كررت أبا مالك



  وخيلك مدبرة تقتل
  ذكرت اإلياب إىل عسجد
  وهيهات قد بعد املقفل
  وضمنت نفسك ذا ميعة
  مسح الفضاء إذا يرسل
  إذا قبضته إليك الشمال
  جاش كما اضطرم املرجل

  إللهفلما عرفتم عباد ا
  مل ينظر اآلخر األول

  عرفتم فوارس قد عودوا
  طراد الكماة إذا أسهلوا

  إذا طردوا اخليل تشقي هبم
  فضاحا وإن يطردوا ينزلوا
  فيعتصموا يف سواء املقام
  بالبيض أخلصها الصيقل

  املتقارب

  غزوة بين املصطلق وهي غزوة املريسيع

  
من خزاعة يف شعبان سنة ست وكان بلغه أهنم جيمعون له بين املصطلق } صلى اهللا عليه وسلم{وغزا رسول اهللا 

  } صلى اهللا عليه وسلم{وقائدهم احلارث بن أيب ضرار أبو جويرية زوج النيب 
خرج إليهم حىت لقيهم على ماء من مياههم يقال له املريسيع } صلى اهللا عليه وسلم{فلما مسع هبم رسول اهللا 

  ملصطلق وقتل من قتل منهم ونفل رسوله أبناءهم ونساءهم وأمواهلمفتزاحف الناس واقتتلوا فهزم اهللا بين ا
  وكان شعار املسلمني يف ذلك اليوم يا منصور أمت أمت

وأصاب يومئذ رجل من األنصار من رهط عبادة بن الصامت رجال من املسلمني من بين كلب بن عوف بن عامر بن 
  نه من العدو فقتله خطأأمية بن ليث بن بكر يقال له هشام ابن صبابة وهو يرى أ

فبينا الناس على ذلك املاء وردت واردة الناس ومع عمر بن اخلطاب أجري له من غفار يقال له جهجاه بن مسعود 
يقود فرسه فازدحم جهجاه وسنان بن وبر اجلهين حليف بين عوف بن اخلزرج على املاء فاقتتال فصرخ اجلهين يا 

  معشر األنصار

  هاجرينوصرخ جهجاه يا معشر امل
فغضب عبد اهللا بن أيب بن سلول فقال أقد فعلوها قد نافرونا وكاثرونا يف بالدنا واهللا ما أعدنا وجالبيب قريش 

  هؤالء إال كما قال األول مسن كلبك يأكلك أما واهللا لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل



  حدث فقال هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بالدكممث أقبل على من حضره من قومه وفيهم زيد بن أرقم غالم 
  وقامستموهم أموالكم أما واهللا لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إىل غري داركم

فأخربه اخلرب وذلك عند فراغه من عدوه وعنده عمر بن } صلى اهللا عليه وسلم{فمشي زيد بن أرقم إىل رسول اهللا 
  ليقتلهاخلطاب فقال مر به عباد بن بشر ف

فكيف يا عمر إذا حتدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه ال ولكن أذن } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  بالرحيل

  يرحتل فيها} صلى اهللا عليه وسلم{وذلك يف ساعة مل يكن رسول اهللا 
زيدا بلغه ما مسع منه  حني بلغه أن} صلى اهللا عليه وسلم{فارحتل الناس وقد مشى عبد اهللا بن أيب إىل رسول اهللا 

  فحلف باهللا ما قلت ما قال وال تكلمت به
وكان يف قومه شريفا عظيما فقال من حضر من األنصار من أصحابه يا رسول اهللا عسى أن يكون الغالم أوهم يف 

  حديثه ومل حيفظ ما قال الرجل
  حدبا على ابن أيب ودفعا عنه

سار لقيه أسيد بن حضري فحياه بتحية النبوة وسلم عليه مث قال يا و} صلى اهللا عليه وسلم{فلما استقل رسول اهللا 
  نيب اهللا واهللا لرحت يف ساعة منكرة ما كنت تروح يف مثلها

أو ما بلغك ما قال صاحبكم قال وأي صاحب يا رسول اهللا قال عبد اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فقال له رسول اهللا 
  بن أيب

  إىل املدينة أخرج األعز منها األذل قال وما قال قال زعم أنه إن رجع
  قال فأنت واهللا يا رسول اهللا خترجه إن شئت هو واهللا الذليل وأنت العزيز

ارفق به فواهللا لقد جاء اهللا بك وإن قومه لينظمون له اخلرز ليتوجوه } صلى اهللا عليه وسلم{مث قال يا رسول اهللا 
  فإنه لريى أن قد استلبته ملكا
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بالناس يومهم ذلك حىت أمسى وليلتهم حىت أصبح وسار يومهم ذلك } صلى اهللا عليه وسلم{مث مشى رسول اهللا 
جدوا مس األرض فوقعوا نياما وإمنا فعل ذلك ليشغل الناس عن حىت آذهتم الشمس مث نزل بالناس فلم يلبثوا أن و

صلى اهللا {احلديث الذي كان باألمس مث راح بالناس فهبت عليهم ريح شديدة آذهتم وختوفوها فقال رسول اهللا 
  ال ختافوها فإمنا هبت ملوت عظيم من الكفار} عليه وسلم

  فلما قدموا املدينة وجدوا
  حد بين قينقاع وكان من عظماء يهود وكهفا للمنافقني مات ذلك اليومرفاعة بن زيد بن التابوت أ

  ونزلت السورة اليت ذكر اهللا فيها املنافقني يف عبد اهللا بن أيب ومن كان على مثل أمره
  بأذن زيد بن أرقم مث قال هذا الذي أوىف هللا بأذنه} صلى اهللا عليه وسلم{فلما نزلت أخذ رسول اهللا 

فقال يا رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{بد اهللا بن أيب الذي كان من أمر أبيه فأتى رسول اهللا وبلغ عبد اهللا بن ع
إنه بلغين أنك تريد قتل عبد اهللا بن أيب فيما بلغك عنه فإن كنت فاعال فمرين فأنا أمحل إليك رأسه فواهللا لقد علمت 

به غريي فيقتله فال تدعين نفسي أنظر إىل قاتل عبد اخلزرج ما كان هلا من رجل أبر بوالده مين إين أخشى أن تأمر 
  اهللا بن أيب ميشي يف الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار

  بل نترفق به وحنسن صحبته ما بقي معنا} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
صلى اهللا {فقال رسول اهللا  وجعل بعد ذلك إذا أحدث احلدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويؤاخذونه ويعنفونه

لعمر بن اخلطاب حني بلغه ذلك من شأهنم كيف ترى يا عمر أما واهللا لو قتلته يوم قلت يل اقتله } عليه وسلم
} صلى اهللا عليه وسلم{ألرعدت له آنف لو أمرهتا اليوم بقتله لقتلته فقال عمر قد واهللا علمت ألمر رسول اهللا 

  أعظم بركة من أمري
ن صبابة من مكة متظاهرا باإلسالم فقال يا رسول اهللا جئتك مسلما وجئتك أطلب دية أخي قتل خطأ وقدم مقيس ب

} صلى اهللا عليه وسلم{بدية أخيه هشام بن صبابة فأقام عند رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فأمر له رسول اهللا 
  غري كثري مث عدا على قاتل أخيه فقتله

  شعر له مث خرج إىل مكة مرتدا وقال يف
  شفي النفس أن قد بات بالقاع مسندا

  تضرج ثوبيه دماء األخادع
  وكانت مهوم النفس من قبل قتله

  تلم فتحميين وطاء املضاجع
  حللت به وترى وأدركت ثؤريت
  وكنت إىل األوثان أول راجع
  ثأرت به فهرا ومحلت عقله



  سراة بين النجار أرباب فارع
  الطويل

  وقال أيضا
  ا وشلجللته ضربة باتت هل

  من ناقع اجلوف يعلوه وينصرم
  فقلت واملوت يغشاه أسرته
  ال تأمنن بين بكر إذا ظلموا

  البسيط
من بين املصطلق سبيا كثريا فشا قسمه يف املسلمني وكان فيمن أصيب } صلى اهللا عليه وسلم{وأصاب رسول اهللا 

بت بن قيس بن الشماس أو البن عم له يومئذ من السبايا جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار فوقعت يف السهم لثا
  فكاتبته على نفسها

قالت عائشة رضي اهللا عنها وكانت تعين جويرية امرأة حلوة مالحة ال يراها أحد إال أخذت بنفسه فأتت رسول اهللا 
ى تستعينه يف كتابتها فواهللا ما هو إال أن رأيتها على باب حجريت فكرهتها وعرفت أنه سري} صلى اهللا عليه وسلم{

منها ما رأيت فدخلت عليه فقالت يا رسول اهللا أنا جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار سيد قومه وقد أصابين من 
البالء ما مل خيف عليك فوقعت يف السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو البن عم له فكاتبته على نفسي فجئتك 

  أستعينك على كتابيت
  يا رسول اهللا قال أقضي كتابتك وأتزوجكقال فهل لك يف خري من ذلك قالت وما هو 

  قالت نعم يا رسول اهللا
  قال قد فعلت

  قد تزوج جويرية} صلى اهللا عليه وسلم{وخرج اخلرب إىل الناس أن رسول اهللا 
  } صلى اهللا عليه وسلم{فقال الناس أصهار رسول اهللا 

املصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة  فأرسلوا ما بأيديهم قالت فلقد أعتق بتزوجه إياها مائة أهل بيت من بين
  على قومها منها

  بعد إسالمهم الوليد بن عقبة بن أيب معيط فلما} صلى اهللا عليه وسلم{وبعث إليهم رسول اهللا 

فأخربه أن القوم مهوا بقتله } صلى اهللا عليه وسلم{مسعوا به ركبوا إليه فلما مسع هبم هاهبم فرجع إىل رسول اهللا 
بأن } صلى اهللا عليه وسلم{قبلهم من صدقتهم فأكثر املسلمون يف ذكر غزوهم حىت هم رسول اهللا ومنعوه ما 

فقالوا يا رسول اهللا مسعنا برسولك } صلى اهللا عليه وسلم{يغزوهم فبينا هم يف ذلك قدم وفدهم على رسول اهللا 
صلى {مر راجعا فبلغنا أنه زعم لرسول اهللا حني بعثته إلينا فخرجنا إليه لنكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من الصدقة فانش

  أنا خرجنا إليه لنقتله وواهللا ما جئنا لذلك} اهللا عليه وسلم
فأنزل اهللا فيه وفيهم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم 

  ٦نادمني احلجرات 
بعث إىل بين املصطلق بعد إسالمهم الوليد بن عقبة } صلى اهللا عليه وسلم{ هكذا ذكر ابن إسحاق أن رسول اهللا

ومل يعني مدة توجيهه إياه إليهم وقد يوهم ظاهره أن ذلك كان حبدثان إسالمهم وال يصح ذلك إذ الوليد بن مسلمة 



التوجيه إال بعد ذلك  الفتح وإمنا كان الفتح يف سنة مثان بعد غزوة بين املصطلق وإسالمهم بسنتني فال يكون هذا
  وال بد

وقد قال أبو عمر بن عبد الرب ال خالف بني أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله عز وجل إن جاءكم 
إىل بين املصطلق مصدقا واهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فاسق بنبأ نزلت يف الوليد بن عقبة حني بعثه رسول اهللا 

  سبحانه أعلم
من سفره ذلك حىت إذا كان قريبا من املدينة قال أهل اإلفك يف الصديقة } صلى اهللا عليه وسلم{وأقبل رسول اهللا 

  املربأة املطهرة عائشة بنت الصديق رضي اهللا عنهما ما قالوا
إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه فأيتهن خرج } صلى اهللا عليه وسلم{فحدثت يرمحها اهللا قالت كان رسول اهللا 

  عهسهمها خرج هبا م
صلى اهللا عليه {فلما كانت غزوة بين املصطلق أقرع بني نسائه كما كان يصنع فخرج سهمي عليهن معه فخرج يب 

  } وسلم
  قالت وكان النساء إذ ذاك إمنا يأكلن العلق مل يهبجهن اللحم فيثقلن وكنت إذا رحل يل بعريي

بأسفل اهلودج فريفعونه فيضعونه على ظهر جلست يف هودجي مث يأيت القوم الذين يرحلون يل وحيملونين فيأخذون 
  البعري فيشدونه حبباله مث يأخذون برأس البعري فينطلقون به

من سفره ذلك وجه قافال حىت إذا كان قريبا من املدينة نزل منزال } صلى اهللا عليه وسلم{فلما فرغ رسول اهللا 
حلاجيت ويف عنقي عقد يل فيه جزع ظفار فلما فبات به بعض الليل مث أذن يف الناس بالرحيل فارحتل الناس وخرجت 

فرغت انسل من عنقي وال أدري فلما رجعت إىل الرحل ذهبت ألتمسه يف عنقي فلم أجده وقد أخذ الناس يف 
الرحيل فرجعت إىل مكاين الذي ذهبت إليه فالتمسته حىت وجدته وجاء خاليف القوم الذين كانوا يرحلون يل البعري 

فأخذوا اهلودج وهم يظنون أين فيه كما كنت أصنع فاحتملوه فشدوه على البعري ومل يشكوا وقد فرغوا من رحلته 
أين فيه مث أخذوا برأس البعري فانطلقوا به ورجعت إىل العسكر وما فيه داع وال جميب قد انطلق الناس قالت فتلففت 

  جبلبايب مث اضطجعت يف مكان وعرفت أنه لو قد افتقدت لرجع إيل
ملضطجعة إذ مر يب صفوان بن املعطل السلمي وكان ختلف عن العسكر لبعض حاجته فلم يبت مع الناس فواهللا إين 

فرأى سوادي فأقبل حىت وقف علي وقد كان يراين قبل أن يضرب علينا احلجاب فلما رآين قال إنا هللا وإنا إليه 
  وأنا متلففة يف ثيايب} صلى اهللا عليه وسلم{راجعون ظعينة رسول اهللا 

  ما خلفك رمحك اهللا قالت فما كلمته مث قرب البعري فقال اركيب قال
واستأخر عين فركبت وأخذ برأس البعري فانطلق سريعا يطلب الناس فواهللا ما أدركنا الناس وما افتقدت حىت 

  أصبحت ونزل الناس فلما اطمأنوا طلع الرجل يقودين فقال أهل اإلفك ما قالوا
  بشيء من ذلكفارتعج العسكر وواهللا ما أعلم 

مث قدمنا املدينة فلم ألبث أن اشتكيت شكوا شديدا ال يبلغين من ذلك شيء وقد انتهى احلديث إىل رسول اهللا 
صلى اهللا {وإىل أبوي ال يذكرون يل منه قليال وال كثريا إال أين قد أنكرت من رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{

  ين ولطف يب فلم يفعل ذلك يف شكوي ذلك فأنكرت ذلكبعض لطفه يب كنت إذا اشتكيت رمح} عليه وسلم
منه كان إذا دخل علي وعندي أمي مترضين قال كيف تيكم ال يزيد على ذلك حىت وجدت يف نفسي حني رأيت ما 



  رأيت من جفائه يل
  فقلت يا رسول اهللا لو أذنت يل فانتقلت إىل أمي فتمرضين قال ال عليك

مما كان حىت نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة وكنا قوما عربا ال نتخذ فانتقلت إىل أمي وال علم يل بشيء 
يف بيوتنا هذه الكنف اليت تتخذ األعاجم نعافها ونكرهها إمنا كنا نذهب يف فسح املدينة وإمنا كان النساء خيرجن 

مناف وكانت كل ليلة يف حوائجهن فخرجت ليلة لبعض حاجيت ومعي أم مسطح بنت أيب رهم بن املطلب بن عبد 
  أمها خالة أيب بكر الصديق فواهللا إهنا لتمشي معي إذ عثرت يف مرطها فقالت تعس مسطح

  قلت بئس لعمر اهللا ما قلت لرجل من املهاجرين قد شهد بدرا
  قالت أو ما بلغك اخلرب يا بنت أيب بكر قلت وما اخلرب فأخربتين بالذي كان من قول أهل اإلفك

  م واهللا لقد كانقلت أوقد كان هذا قالت نع
  فواهللا ما قدرت على أن أقضي حاجيت ورجعت فواهللا مازلت أبكي حىت ظننت أن البكاء سيصدع كبدي

وقلت ألمي يغفر اهللا لك حتدث الناس مبا حتدثوا به وال تذكرين يل من ذلك شيئا قالت أي بنية خفضي عليك 
  رائر إال كثرن وكثر الناس عليهاالشأن فواهللا لقل ما كانت امرأة حسناء عند رجل حيبها هلا ض

يف الناس فخطبهم وال أعلم بذلك فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال } صلى اهللا عليه وسلم{قالت وقد قام رسول اهللا 
أيها الناس ما بال رجال يؤذونين يف أهلي ويقولون عليهم غري احلق واهللا ما علمت منهم إال خريا ويقولون ذلك 

  ه إال خريا وما يدخل بيتا من بيويت إال وهو معيلرجل واهللا ما علمت من
قالت وكان كرب ذلك عند عبد اهللا بن أيب يف رجال من اخلزرج مع الذي قال مسطح ومحنة بنت جحش وذلك أن 

ومل يكن من نسائه امرأة تناصيين يف املنزلة عنده غريها } صلى اهللا عليه وسلم{أختها زينب كانت عند رسول اهللا 
عصمها اهللا بدينها فلم تقل إال خريا وأما محنة فأشاعت من ذلك ما أشاعت تضادين ألختها فشقيت فأما زينب ف

  بذلك
تلك املقالة قال أسيد بن حضري يا رسول اهللا إن يكونوا من األوس } صلى اهللا عليه وسلم{فلما قال رسول اهللا 

  ألهل أن تضرب أعناقهم نكفكهم وإن يكونوا من إخواننا من اخلزرج فمرنا بأمرك فواهللا إهنم

فقام سعد بن عبادة فقال كذبت لعمر اهللا ال تضرب أعناقهم أما واهللا ما قلت هذه املقالة إال أنك قد عرفت أهنم من 
  اخلزرج ولو كانوا من قومك ما قلت هذا

  فقال أسيد كذبت لعمر اهللا ولكنك منافق جتادل عن املنافقني
  هذين احليني من األوس واخلزرج شرقالت وتثاور الناس حىت كاد يكون بني 

فدعا علي بن أيب طالب وأسامة بن زيد فاستشارمها فأما أسامة فأثىن خريا } صلى اهللا عليه وسلم{ونزل رسول اهللا 
  مث قال يا رسول اهللا أهلك وال نعلم منهم إال خريا وهذا الكذب والباطل

  تقدر أن تستخلف وسل اجلارية فإهنا ستصدقكوأما علي فإنه قال يا رسول اهللا إن النساء لكثري وإنك ل
بريرة ليسأهلا فقام إليها علي فضرهبا ضربا شديدا ويقول اصدقي رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فدعا رسول اهللا 

فتقول واهللا ما أعلم إال خريا وما كنت أعيب على عائشة شيئا إال أين كنت أعجن عجيين } صلى اهللا عليه وسلم{
  حتفظه فتنام عنه فتأيت الشاة فتأكلهفآمرها أن 

وعندي أبواي وعندي امرأة من األنصار فأنا أبكي وهي } صلى اهللا عليه وسلم{قالت مث دخل علي رسول اهللا 



تبكي معي فجلس فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال يا عائشة إنه قد كان ما بلغك من قول الناس فاتقي اهللا وإن كنت 
  اس فتويب إىل اهللا فإن اهللا يقبل التوبة عن عبادهقارفت سوءا مما يقول الن

  قالت فواهللا إن هو إال أن قال يل ذلك فقلص دمعي حىت ما أحس منه شيئا
  فلم يتكلما} صلى اهللا عليه وسلم{وانتظرت أبوي أن جييبا رسول اهللا 

به يف املسجد ويصلى به ولكين قالت وأمي اهللا ألنا كنت أحقر يف نفسي وأصغر شأنا من أن ينزل اهللا يف قرآنا يقرأ 
  } صلى اهللا عليه وسلم{كنت أرجو أن يرى رسول اهللا 

يف منامه شيئا يكذب اهللا به عين ملا يعلم من براءيت أو خيرب خربا فأما قرآن ينزل يف فواهللا لنفسي كانت أحقر عندي 
  من ذلك

  فقاال واهللا ما ندري مباذا جنيبه} اهللا عليه وسلمصلى {قالت فلما مل أر أبوي يتكلمان قلت هلما أال جتيبان رسول اهللا 
  قالت وواهللا ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أيب بكر يف تلك األيام

قالت فلما استعجما علي استعربت فبكيت مث قلت واهللا ال أتوب إىل اهللا مما ذكرت أبدا واهللا إين ألعلم لئن أقررت 
 منه بريئة ألقولن ما مل يكن ولئن أنا أنكرت ما يقولون ال تصدقونين مث التمست اسم مبا يقول الناس واهللا يعلم أين

  ١٨يعقوب فما أذكره فقلت ولكين سأقول كما قال أبو يوسف فصرب مجيل واهللا املستعان على ما تصفون يوسف 
يتغشاه فسجي بثوبه  جملسه حىت تغشاه من اهللا ما كان} صلى اهللا عليه وسلم{قالت فواهللا ما برح رسول اهللا 

ووضعت له وسادة من أدم حتت رأسه فأما أنا حني رأيت من ذلك ما رأيت فواهللا ما فزعت وال باليت قد عرفت 
} صلى اهللا عليه وسلم{أين بريئة وأن اهللا غري ظاملي وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول اهللا 

  يت من اهللا حتقيق ما قال الناسحىت ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأ
فجلس وإنه ليتحدر منه مثل اجلمان ويف يوم شات فجعل ميسح } صلى اهللا عليه وسلم{مث سري عن رسول اهللا 

  العرق عن جبينه ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل اهللا براءتك قلت حبمد اهللا
آن يف ذلك مث أمر مبسطح بن أثاثة ومحنة بنت مث خرج إىل الناس فخطبهم وتال عليهم ما أنزل اهللا عليه من القر

  جحش وحسان بن ثابت وكانوا ممن أفصح بالفاحشة فضربوا حدهم
قالت فلما نزل القرآن ذكر من قال من الفاحشة ما قال من أهل اإلفك فقال إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم 

إلمث والذي توىل كربه منهم له عذاب عظيم ال حتسبوه شرا لكم بل هو خري لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من ا
  قيل إنه حسان بن ثابت وأصحابه ويقال عبد اهللا بن أيب وأصحابه ١١النور 

مث قال لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا وقالوا هذا إفك مبني أي هال قلتم إذ مسعتموه كما 
هنا قالت لزوجها يا أبا أيوب أال تسمع ما يقول الناس يف عائشة قال أبو أيوب األنصاري وصاحبته أم أيوب وذلك أ

  قال بلى وذلك الكذب أكنت يا أم أيوب فاعلته قالت ال واهللا ما كنت ألفعله
  قال فعائشة واهللا خري منك

  مث قال تعاىل إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وحتسبونه هينا وهو عند اهللا عظيم
ما نزل هذا يف عائشة وفيمن قال هلا ما قال قال أبو بكر رمحه اهللا وكان ينفق على مسطح لقرابته وحاجته واهللا ال فل

  أنفق على مسطح أبدا وال أنفعه بنفع أبدا بعد الذي قال لعائشة وأدخل علينا
ساكني واملهاجرين يف سبيل اهللا قالت فأنزل اهللا يف ذلك وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أوىل القرىب وامل



قالت فقال أبو بكر بلى واهللا إين ألحب  ٢٢وليعفوا وليصفحوا أال حتبون أن يغفر اهللا لكم واهللا غفور رحيم النور 
  أن يغفر اهللا يل

  فرجع إىل مسطح نفقته اليت كان ينفق عليه وقال واهللا ال أنزعها منه أبدا
ما كان منه يف صفوان بن املعطل من القول السيء قال مع ذلك شعرا وذكر ابن إسحاق أن حسان بن ثابت مع 

  يعرض فيه بصفوان ومن أسلم من مضر يقول فيه
  أمسى اجلالبيب قد عزوا وقد كثروا

  وابن الفريعة أمسى بيضة البلد
  البسيط

  فلما بلغ ذلك ابن املعطل اعترض حسان بن ثابت فضربه بالسيف مث قال
  تلق ذباب السيف عين فإنين

  غالم إذا هوجيت لست بشاعر
  الطويل

  فوثب عند ذلك ثابت بن قيس بن مشاس على صفوان فجمع يديه إىل عنقه
حببل مث انطلق به إىل دار بين احلارث بن اخلزرج فلقيه عبد اهللا بن رواحة فقال ما هذا قال أما أعجبك ضرب 

  حسان بالسيف واهللا ما أراه إال قد قتله
  بشيء مما صنعت قال ال واهللا} صلى اهللا عليه وسلم{لم رسول اهللا فقال له ابن رواحة هل ع

  قال لقد اجترأت أطلق الرجل
  فأطلقه

فذكروا ذلك له فدعا حسان وصفوان فقال صفوان يا رسول اهللا آذاين } صلى اهللا عليه وسلم{مث أتوا رسول اهللا 
  وهجاين فاحتملين الغضب فضربته

حلسان يا حسان أتشوهت على قومي أن هداهم اهللا لإلسالم مث قال أحسن } مصلى اهللا عليه وسل{فقال رسول اهللا 
  يا حسان يف الذي أصابك

  قال هي لك
عوضا منها بئر حاء ماء كان أليب طلحة باملدينة فتصدق به إىل رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فأعطاه رسول اهللا 

ربته وأعطاه سريين أمة قبطية ولدت له ابنه عبد ليضعه حيث شاء فأعطاه حسان يف ض} صلى اهللا عليه وسلم{
  الرمحن

صلى {إياه سريين إمنا كان لذبه بلسانه عن النيب } صلى اهللا عليه وسلم{وقد روي من وجوه أن إعطاء رسول اهللا 
  } اهللا عليه وسلم
  واهللا تعاىل أعلم

  يت النساء مث قتل بعد ذلك شهيداوكانت عائشة رمحها اهللا تقول لقد سئل عن ابن املعطل فوجدوه حصورا ال يأ
  وقال بعد ذلك حسان ميدح عائشة رضي اهللا عنها ويعتذر من الذي كان يف شأهنا

  حصان رزان ما تزن بريبة
  وتصبح غرثي من حلوم الغوافل



  عقيلة حي من لؤي بن غالب
  كرام املساعي جمدهم غري زائل

  مهذبة قد طيب اهللا جنبها
  وطهرها من كل سوء وباطل

  نت قد قلت الذي قد زعمتمفإن ك
  فال رفعت سوطي إيل أناملي

  وكيف وودي ما حييت ونصريت
  آلل رسول اهللا زين احملافل

  له رتب عال على الناس كلهم
  تقاصر عنه سورة املتطاول

  فإن الذي قد قيل ليس بالئط
  ولكنه قول امرئ يب ماحل

  الطويل
  م على عائشة رضي اهللا عنهاوقال قائل من املسلمني يف ضرب حسان وصاحبيه يف فريته

  لقد ذاق حسان الذي كان أهله
  ومحنة إذا قالوا هجريا ومسطح
  تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم

  وسخطة ذي العرش الكرمي فأترحوا
  وآذوا رسول اهللا فيها فجللوا
  خمازي تبقى عمموها وفضحوا
  وصبت عليهم حمصدات كأهنا

  شآبيب قطر من ذرى املزن تسفح
  الطويل
كر أبو عمر بن عبد الرب احلافظ أن قوما أنكروا أن يكون حسان خاض يف اإلفك أو جلد فيه ورووا عن وقد ذ

عائشة رمحها اهللا أهنا برأته من ذلك مث ذكر عن الزبري بن بكار وغريه أن عائشة كانت يف الطواف مع أم حكيم بنت 
رتاه بالسب فقالت هلما عائشة ابن الفريعة تسبان خالد بن العاص وابنة عبد اهللا بن أيب ربيعة فتذاكرن حسان فابتد

  بلسانه أليس القائل} صلى اهللا عليه وسلم{إين ألرجو أن يدخله اهللا اجلنة بذبة عن النيب 
  هجوت حممدا فأجبت عنه
  وعند اهللا يف ذاك اجلزاء
  فإن أيب ووالده وعرضي
  لعرض حممد منكم وقاء

  الوافر
  الدنيا واآلخرة مبا قال فيك قلت مل يقل شيئا ولكنه القائلفقالتا هلا أليس ممن لعنه اهللا يف 



  حصان رزان ما تزن بريبة
  وتصبح غرثي من حلوم الغوافل
  فإن كان ما قد قيل عين قلته
  فال رفعت سوطي إيل أناملي

  الطويل

  غزوة احلديبية

ا واستنفر العرب ومن يف ذي القعدة من سنة ست معتمرا ال يريد حرب} صلى اهللا عليه وسلم{وخرج رسول اهللا 
حوله من أهل البوادي من األعراب ليخرجوا معه وهو خيشى من قريش الذي صنعوا أن يعرضوا له حبرب أو 

  يصدوه عن البيت
فأبطأ عليه كثري من األعراب وخرج مبن معه من املهاجرين واألنصار ومن حلق به من العرب وساق معه اهلدى 

  ه وليعلم أنه إمنا خرج زائرا هلذا البيت ومعظما لهوأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حرب
حىت إذا كان بعسفان لقيه بسر بن سفيان الكعيب فقال يا رسول اهللا هذه قريش قد مسعت مبسريك فخرجوا معهم 

العوذ املطافيل قد لبسوا جلود النمور وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون اهللا ال تدخلها عليهم أبدا وهذا خالد بن 
   خيلهم قد قدموها إىل كراع الغميمالوليد يف

يا ويح قريش لقد أكلتهم احلرب ماذا عليهم لو خلوا بيين وبني سائر } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
العرب فإن هم أصابوين كان الذي أرادوا وإن أظهرين اهللا عليهم دخلوا يف اإلسالم وافرين وإن مل يفعلوا قاتلوا وهبم 

  يش فواهللا ال أزال أجاهد على الذي بعثين اهللا به حىت يظهره اهللا أو تنفرد هذه السالفةقوة فما تظن قر
مث قال من رجل خيرج بنا على غري طريقهم فقال رجل من أسلم أنا فسلك هبم طريقا وعرا أجرل بني شعاب فلما 

} صلى اهللا عليه وسلم{خرجوا منه وقد شق عليهم وأفضوا إىل أرض سهلة عند منقطع الوادي قال رسول اهللا 
  قولوا نستغفر اهللا ونتوب إليه

  فقالوا ذلك فقال واهللا إهنا للحطة اليت عرضت على بين إسرائيل فلم يقولوها
الناس فقال اسلكوا ذات اليمني بني ظهري احلمص يف طريق خترج على ثنية } صلى اهللا عليه وسلم{فأمر رسول اهللا 

  املرار فهبط احلديبية من أسفل مكة
سلك اجليش ذلك الطريق فلما رأت خيل قريش هذه اجليش قد خالفوا عن طريقهم وكفوا راجعني إىل قريش ف

  حىت إذا سلك يف ثنية املزار بركت ناقته فقال الناس خألت} صلى اهللا عليه وسلم{وخرج رسول اهللا 
  فقال ما خألت وما هو هلا خبلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة

  يوم إىل خطة يسلون فيها صلة الرحم إال أعطيتهم إياها مث قال للناس انزلواال تدعوين قريش ال
  قيل يا رسول اهللا ما بالوادي ماء ننزل عليه

سهما من كنانته فأعطاه رجال من أصحابه فنزل يف قليب من تلك القلب فغرزه يف } صلى اهللا عليه وسلم{فأخرج 
  جوفه فجاش بالرواء حىت ضرب الناس عنه بعطن

أتاه بديل بن ورقاء يف رجال من خزاعة فكلموه وسألوه ما الذي } صلى اهللا عليه وسلم{ا اطمأن رسول اهللا فلم



جاء به فأخربهم أنه مل يأت يريد حربا وإمنا جاء زائرا للبيت ومعظما حلرمته مث قال هلم حنوا مما قال لبسر بن سفيان 
  مدا مل يأت لقتال إمنا جاء زائرا هلذا البيتفرجعوا إىل قريش فقالوا إنكم تعجلون على حممد إن حم

  فاهتموهم وجبهوهم وقالوا إن كان جاء وال يريد قتاال فواهللا ال يدخلها علينا عنوة أبد وال حتدث بذلك عنا العرب
مقبال } صلى اهللا عليه وسلم{مث بعثوا إليه مكرز بن حفص بن األخيف أخا بين عامر بن لؤي فلما رآه رسول اهللا 

  ذا رجل غادرقال ه
  حنوا مما قال لبديل وأصحابه} صلى اهللا عليه وسلم{فلما انتهى إليه وكلمه قال له رسول اهللا 

  فرجع إىل قريش فأخربهم
مث بعثوا إليه احلليس بن علقمة أو ابن زبان أحد بين احلارث بن عبد مناة بن كنانة وكان يومئذ سيد األحابيش فلما 

  قال إن هذا من قوم يتأهلون فابعثوا اهلدي يف وجهه حىت يراه} وسلم صلى اهللا عليه{رآه رسول اهللا 
فلما رأى اهلدى يسيل عليه من عرض الوادي يف قالئده قد أكل أوباره من طول احلبس عن حمله رجع إىل قريش 

  إعظاما ملا رأى فقال هلم ذلك فقالوا له اجلس} صلى اهللا عليه وسلم{ومل يصل إىل رسول اهللا 
أعرايب ال علم لك فغضب احلليس عند ذلك وقال يا معشر القوم واهللا ما على هذا حالفناكم وما على  فإمنا أنت

  هذا عاقدناكم أيصد عن بيت اهللا من جاء معظما له والذي نفس احلليس بيده
  لتخلن بني حممد وبني ما جاء له أو ألنفرن باألحابيش نفرة رجل واحد

  ألنفسنا ما نرضى به فقالوا له كف عنا يا حليس حىت نأخذ

عروة بن مسعود الثقفي فقال يا معشر قريش إين قد رأيت ما يلقي } صلى اهللا عليه وسلم{مث بعثوا إىل رسول اهللا 
منكم من بعثتموه إىل حممد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ وقد عرفت أنكم والد وأين ولد وكان لسبيعة بنت 

  عت من أطاعين من قومي مث جئتكم حىت آسيتكم بنفسيعبد مشس وقد مسعت بالذي نابكم فجم
  قالوا صدقت ما أنت عندنا مبتهم

فجلس بني يديه مث قال يا حممد أمجعت أوشاب الناس مث جئت } صلى اهللا عليه وسلم{فخرج حىت أتى رسول اهللا 
اهدون اهللا ال تدخلها إىل بيتك لتقضها هبم إهنا قريش قد خرجت معها العوذ املطافيل قد لبسوا جلود النمور يع

  عليهم عنوة أبدا وأمي اهللا لكأين هبؤالء قد انكشفوا عنك
صلى اهللا {فرد عليه أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه وقال أحنن ننكشف عنه مث جعل عروة يتناول حلية رسول اهللا 

يف احلديد فجعل } صلى اهللا عليه وسلم{وهو يكلمه واملغرية بن شعبة واقف على رأس رسول اهللا } عليه وسلم
  قبل أن ال تصل إليك} صلى اهللا عليه وسلم{يقرع يده إذا فعل ذلك ويقول اكفف يدك عن وجه رسول اهللا 

  فيقول عروة وحيك ما أفظك وأغلظك
  } صلى اهللا عليه وسلم{فتبسم رسول اهللا 

  فقال من هذا يا حممد قال هذا ابن أخيك املغرية بن شعبة
إال باألمس يريد أن املغرية كان قتل قبل إسالمه ثالثة عشر رجال من ثقيف  قال أي غدر هل غسلت سوءتك

فتهايج احليان من ثقيف بنو مالك رهط املقتولني واألحالف رهط املغرية فودى عروة املقتولني ثالث عشرة دية 
  وأصلح ذلك األمر
أنه مل يأت يريد حربا فقام من عنده  عروة بنحو مما كلم به أصحابه وأخربه} صلى اهللا عليه وسلم{وكلم رسول اهللا 

وقد رأى ما يصنع به أصحابه ال يتوضأ إال ابتدروا وضوءه وال يبصق بصاقا إال ابتدروه وال يسقط من شعره شيء 



  إال أخذوه فرجع إىل قريش فقال يا معشر قريش إين قد جئت كسرى يف ملكه
يف قوم قط مثل حممد يف أصحابه ولقد رأيت قوما ال  وقيصر يف ملكه والنجاشي يف ملكه وإين واهللا ما رأيت ملكا

  يسلمونه لشيء أبدا فروا رأيكم

خراش بن أمية اخلزاعي فحمله على بعري له وبعثه إىل قريش ليبلغ أشرافهم } صلى اهللا عليه وسلم{ودعا رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {أتى رسول اهللا عنه ما جاء له فعقروا به اجلمل وأرادوا قتله فمنعته األحابيش فخلوا سبيله حىت 

  } وسلم
ليصيبوا هلم } صلى اهللا عليه وسلم{وبعثت قريش أربعني رجال أو مخسني وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول اهللا 

  فخلى سبيله} صلى اهللا عليه وسلم{من أصحابه أحدا فأخذوا أخذا فأتى هبم رسول اهللا 
نه أشراف قريش ما جاء له فقال يا رسول اهللا إين أخاف قريشا على مث دعا عمر بن اخلطاب ليبعثه إىل مكة فيبلغ ع

نفسي وليس مبكة من بين عدي بن كعب أحد مينعين وقد عرفت قريش عداويت إياها وغلظيت عليها ولكين أدلك 
  على رجل أعز هبا مين عثمان بن عفان

اف قريش خيربهم أنه مل يأت حلرب وأنه عثمان فبعثه إىل أيب سفيان وأشر} صلى اهللا عليه وسلم{فدعا رسول اهللا 
إمنا جاء زائرا هلذا البيت ومعظما حلرمته فخرج عثمان إىل مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حني دخل مكة أو 

  قبل أن يدخلها فحمله بني يديه مث أجاره
  وقال له فيما ذكره غري ابن إسحاق أقبل وأدبر وال ختف أحدا بنو سعيد أعزه احلرم

ما أرسله به فقالوا } صلى اهللا عليه وسلم{لق عثمان حىت أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول اهللا فانط
  له حني فرغ إن شئت أن تطوف بالبيت فطف
  } صلى اهللا عليه وسلم{قال ما كنت ألفعل حىت يطوف به رسول اهللا 

سلمني أن عثمان قد قتل فقال حني بلغه ذلك ال وامل} صلى اهللا عليه وسلم{فاحتبسته قريش عندها فبلغ رسول اهللا 
  نربح حىت نناجز القوم

  الناس إىل البيعة فكانت بيعة الرضوان حتت الشجرة} صلى اهللا عليه وسلم{ودعا رسول اهللا 
  فكان الناس يقولون بايعهم على املوت
  وكان جابر يقول بايعنا على أال نفر

ناس ومل يتخلف عنه أحد من املسلمني حضرها إال اجلد بن قيس لصق ال} صلى اهللا عليه وسلم{فبايع رسول اهللا 
  بإبط ناقته يستتر هبا من الناس

  أن الذي كان من أمر عثمان باطل} صلى اهللا عليه وسلم{مث أتى رسول اهللا 
  بايع لعثمان ضرب بإحدى يديه على األخرى وقال هذه يد عثمان} صلى اهللا عليه وسلم{وقد كان رسول اهللا 

بعثت قريش سهيل بن عمرو وقالوا إيت حممدا فصاحله وال يكون يف صلحه إال أن يرجع عنا عامه هذا فواهللا ال مث 
  حتدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا

  مقبال قال قد أراد القوم الصلح حني بعثوا هذا الرجل} صلى اهللا عليه وسلم{فأتى سهيل فلما رآه رسول اهللا 
  تكلم فأطال الكالم وتراجعا مث جرى بينهما الصلح فلما انتهى إليه سهيل

  فلما التأم األمر ومل يبق إال الكتاب وثب عمر بن اخلطاب فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر أليس برسول اهللا قال بلى



  قال أولسنا باملسلمني قال بلى
  قال أوليسوا باملشركني قال بلى

  يا عمر الزم غرزه فإين أشهد أنه رسول اهللاقال فعالم نعطي الدنية يف ديننا قال أبو بكر 
  قال عمر وأنا أشهد أنه رسول اهللا

  فقال يا رسول اهللا ألست برسول اهللا قال بلى} صلى اهللا عليه وسلم{مث أتى رسول اهللا 
  قال أولسنا باملسلمني قال بلى

  قال أو ليسوا باملشركني قال بلى
  اهللا ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعينقال فعالم نعطي الدنية يف ديننا قال أنا عبد 

فكان عمر يقول مازلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ خمافة كالمي الذي تكلمت به حني 
  رجوت أنه يكون خريا

علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فقال اكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم } صلى اهللا عليه وسلم{مث دعا رسول اهللا 
  يل بن عمرو ال أعرف هذا ولكن اكتب بامسكفقال سه
  اللهم

  اكتب بامسك اللهم} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  فكتبها مث قال اكتب هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهللا سهيل بن عمرو

  فقال سهيل لو شهدت أنك رسول اهللا مل أقاتلك ولكن اكتب امسك واسم أبيك
  اكتب هذا ما صاحل عليه حممد بن عبد اهللا سهيل بن عمرو} يه وسلمصلى اهللا عل{فقال رسول اهللا 

اصطلحا على وضع احلرب عن الناس عشر سنني يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى حممدا 
 من قريش بغري إذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشا ممن مع حممد مل يردوه عليه وأن بيننا عيبة مكفوفة وأنه ال
إسالل وال إغالل وأنه من أحب أن يدخل يف عقد حممد وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل يف عقد قريش 

  وعهدهم دخل فيه
  فتواثبت خزاعة فقالوا حنن يف عقد حممد وعهده

  وتواثبت بنو بكر فقالوا حنن يف عقد قريش وعهدهم
بل خرجنا عنها فدخلتها بأصحابك فأقمت هبا وأنك ترجع عنا عامك هذا فال تدخل علينا مكة وأنه إذا كان عام قا

  ثالث معك سالح الراكب السيوف يف القرب ال تدخلها بغريها
يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو جندل ابن عمرو ويرسف } صلى اهللا عليه وسلم{فبينا رسول اهللا 

  } صلى اهللا عليه وسلم{يف احلديد قد انفلت إىل رسول اهللا 
خرجوا وهم ال يشكون يف الفتح لرؤيا رآها رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{حاب رسول اهللا وقد كان أص

} صلى اهللا عليه وسلم{فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما حيمل عليه رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{
  يف نفسه دخل الناس من ذلك أمر عظيم حىت كادوا يهلكون

دل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه مث قال يا حممد قد جلت القضية بيين وبينك قبل أن فلما رأى سهيل أبا جن
  يأتيك هذا
  قال صدقت



فجعل ينتره بتلبيبه وجيره لريده إىل قريش وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته يا معشر املسلمني أرد إىل املشركني 
  يفتنوين يف ديين فزاد الناس ذلك إىل ما هبم

  يا أبا جندل اصرب واحتسب فإن اهللا جاعل لك} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا  فقال رسول
وملن معك من املسلمني فرجا وخمرجا إنا قد عقدنا بيننا وبني القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد اهللا 

  وإنا ال نغدرهم
منا هم املشركون وإمنا دم أحدهم فوثب عمر بن اخلطاب مع أيب جندل ميشي إىل جنبه ويقول اصرب يا أبا جندل فإ

دم كلب ويدين قائم السيف منه يقول عمر رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه فضن الرجل بأبيه ونفذت 
  القضية

فلما فرغ من الكتاب أشهد رجاال من املسلمني ورجاال من املشركني أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعبد 
ل بن عمرو وسعد بن أيب وقاص وحممود بن مسلمة ومكرز بن حفص وهو الرمحن بن عوف وعبد اهللا بن سهي

  مشرك وعلي بن أيب طالب وهو كان كاتب الصحيفة
مضطربا يف احلل وكان يصلي يف احلرم فلما فرغ من الصلح قام إىل هديه } صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 

  يب جهل يف رأسه برة من فضة ليغيظ بذلك املشركنيفنحره مث جلس فحلق رأسه وأهدى عامئذ يف هداياه مجال أل

صلى اهللا عليه {فلما رآه الناس قد حنر وحلق تواثبوا ينحرون وحيلقون وكان فيهم يومئذ من قصر فقال رسول اهللا 
  يرحم اهللا احمللقني} وسلم

  قالوا واملقصرين يا رسول اهللا قال يرحم اهللا احمللقني
  ال يرحم احمللقنيقالوا واملقصرين يا رسول اهللا ق

  قالوا واملقصرين يا رسول اهللا قال واملقصرين
  فقالوا يا رسول اهللا فلم ظاهرت الترحيم للمحلقني دون املقصرين قال مل يشكوا

من وجهه ذلك قافال حىت إذا كان بني مكة واملدينة نزلت سورة } صلى اهللا عليه وسلم{مث انصرف رسول اهللا 
  ينا ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيماالفتح إنا فتحنا لك فتحا مب

  مث ذكر القصة فيه ويف أصحابه حىت إذا انتهى إىل ذكر البيعة فقال إن
الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا يد اهللا فوق أيديهم فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه ومن أوىف مبا عاهد عليه اهللا 

  )ؤتيه أجرا عظيما فسي
  مث ذكر من ختلف عنهم من األعراب فاستوىف قصتهم

مث قال لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة فعلم ما يف قلوهبم فأنزل السكينة عليهم وأثاهبم فتحا 
لكم هذه وكف أيدي قريبا ومغامن كثرية يأخذوهنا وكان اهللا عزيزا حكيما وعدكم اهللا مغامن كثرية تأخذوهنا فجعل 

الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنني ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى مل تقدروا عليها قد أحاط اهللا هبا وكان اهللا 
  على كل شيء قديرا

مث قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان اهللا مبا تعملون 
أحدا فلم ينالوا } صلى اهللا عليه وسلم{وجهت قريش هبم ليصيبوا من أصحاب رسول اهللا بصريا يعين النفر الذين 

  جبملتهم وسيقوا إليه فخلى سبيلهم} صلى اهللا عليه وسلم{شيئا وأخذوا لرسول اهللا 
 مث قال بعد إذ جعل الذين كفروا يف قلوهبم احلمية محية اجلاهلية يعين سهيل بن عمرو حني محي أن يكتب بسم اهللا



  الرمحن الرحيم
وأن حممدا رسول اهللا فأنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق هبا وأهلها أي 

  التوحيد شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله

حملقني رءوسكم ومقصرين ال مث قال لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهللا آمنني 
  اليت رأى أنه سيدخل مكة آمنا ال خياف} صلى اهللا عليه وسلم{ختافون فعلم ما مل تعلموا أي لرؤيا رسول اهللا 

ملا قدم املدينة بعض من كان معه أمل تقل يا رسول اهللا أنك تدخل مكة } صلى اهللا عليه وسلم{وقد قال لرسول اهللا 
  م من عامي هذا قالوا الآمنا قال بلى قال أفقلت لك

قال فهو كما قال يل جربيل فحقق له سبحانه من موعده ما أجنزه له بعد وصدقه بقوله جل قوله لتدخلن املسجد 
احلرام إن شاء اهللا آمنني حملقني رءوسكم ومقصرين معه فعلم ما مل تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صلح 

  احلديبية
سالم فتح قبله كان أعظم منه إمنا كان القتال حيث التقى الناس فلما كانت اهلدنة يقول الزهري فما فتح يف اإل

ووضعت احلرب وأمن الناس كلهم بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا يف احلديث واملنازعة فلم يكلم أحد باإلسالم 
  ريعقل شيئا إال دخل فيه فلقد دخل يف تينك السنتني مثل من كان يف اإلسالم قبل ذلك وأكث

خرج إىل احلديبية يف ألف } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن هشام والدليل على ما قال الزهري أن رسول اهللا 
  وأربعمائة يف قول جابر بن عبد اهللا مث خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتني يف عشرة آالف

ما هذا بفتح } عليه وسلم صلى اهللا{وذكر ابن عقبة أنه ملا كان صلح احلديبية قال رجال من أصحاب رسول اهللا 
  لقد صددنا عن البيت وصد هدينا

قول أولئك فقال بئس الكالم هذا بل هو أعظم الفتوح قد رضي املشركون } صلى اهللا عليه وسلم{فبلغ رسول اهللا 
 أن يدفعوكم بالراح عن بالدهم ويسألوكم القضية ويرغبوا إليكم يف األمان وقد رأوا منكم ما كرهوا وأظفركم اهللا
عليهم وردكم ساملني مأجورين فهو أعظم الفتوح أتنسون يوم أحد إذ تصعدون وال تلوون على أحد وأنا أدعوكم 

  يف أخراكم
أنسيتم يوم األحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت األبصار وبلغت القلوب احلناجر وتظنون 

ظم الفتوح واهللا ما فكرنا فيما فكرت فيه وألنت أعلم باهللا باهللا الظنونا فقال املسلمون صدق اهللا ورسوله فهو أع
  وأمره منا

ويف الصحيح من حديث سهل بن حنيف أنه قال يوم صفني يا أيها الناس اهتموا رأيكم على دينكم فلقد رأيتين يوم 
  لرددته واهللا ورسوله أعلم} صلى اهللا عليه وسلم{أيب جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول اهللا 

رج البخاري من حديث الرباء بن عازب قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا وحنن نعد وخ
  الفتح بيعة الرضوان يوم احلديبية كنا مع

أربع عشرة مائة واحلديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك النيب } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
فأتاها فجلس على شفريها مث دعا بإناء من ماء فتوضأ مث مضمض ودعا مث صبه فيها } صلى اهللا عليه وسلم{

  فتركناها غري بعيد مث إهنا أصدرتنا ما شئنا حنن وركابنا
بني } صلى اهللا عليه وسلم{وعن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد اهللا قال عطش الناس يوم احلديبية ورسول اهللا 



  أقبل الناس حنوه فقالوا يا رسول اهللا ليس عندنا ماء نتوضأ به وال نشرب إال ما يف ركوتك يديه ركوة فتوضأ منها مث
  يده يف الركوة فجعل املاء يفور من بني أصابعه كأمثال العيون} صلى اهللا عليه وسلم{قال فوضع النيب 

  س عشرة مائةقال فشربنا وتوضأنا فقلت جلابر كم كنتم يومئذ قال لو كنا مائة ألف لكفانا كنا مخ
من احلديبية كلمه بعض أصحابه } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر ابن عقبة عن ابن عباس قال ملا رجع رسول اهللا 

  فقالوا جهدنا ويف الناس ظهر فاحنره لنا فلنأكل من حلومه ولندهن من شحومه ولنحتذ من جلوده
  أمثلفقال عمر ال تفعل يا رسول اهللا فإن الناس إن يكن فيهم بقية ظهر 

ابسطوا أنطاعكم وعباءكم ففعلوا مث قال من كان عنده بقية من زاد وطعام } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  فلينثره ودعا هلم مث قال هلم قربوا أوعيتكم

  فأخذوا ما شاءوا

ري عتبة بن أسيد بن املدينة يعين من احلديبية أتاه أبو بص} صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وملا قدم رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {حارثة وكان ممن حبس مبكة فكتب فيه أزهر بن عبد عوف واألخنس بن شريق إىل رسول اهللا 

بالكتاب } صلى اهللا عليه وسلم{وبعثا رجال من بين عامر بن لؤي ومعه موىل هلم فقدما على رسول اهللا } وسلم
أعطينا هؤالء القوم ما قد علمت وال يصلح لنا يف ديننا الغدر وإن  يا أبا بصري إنا قد} صلى اهللا عليه وسلم{فقال 

  اهللا جاعل لك وملن معك من املستضعفني فرجا وخمرجا
  فانطلق معهما حىت إذا كان بذي احلليفة جلس إىل جدار وجلس معه صاحباه فقال أبو بصري

  أصارم سيفك هذا يا أخا بين عامر فقال نعم
  فاستله أبو بصري مث عاله به حىت قتلهقال أنظر إليه قال إن شئت 

وذكر ابن عقبة أن الرجل هو الذي سل سيفه مث هزه فقال ألضربن بسيفي هذا يف األوس واخلزرج يوما إىل الليل 
  فقال له أبو بصري وصارم سيفك هذا فقال نعم

  فقال ناولنيه أنظر إليه فناوله إياه فلما قبض عليه ضربه به حىت برد
ناول أبو بصري سيف الرجل بفيه وهو نائم فقطع إساره مث ضربه به حىت برد وطلب اآلخر فجمز قال ويقال بل ت

جالس فيه يطن احلصباء من شدة سعيه } صلى اهللا عليه وسلم{مرعوبا مستخفيا حىت دخل املسجد ورسول اهللا 
  حني رآه لقد رأى هذا ذعرا} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

  قال وحيك مالك قال قتل صاحبكم صاحيب} صلى اهللا عليه وسلم{ما انتهى إىل رسول اهللا قال ابن إسحاق فل
فواهللا ما برح حىت طلع أبو بصري متوشحا السيف فقال يا رسول اهللا وفت ذمتك وأدى اهللا عنك أسلمتين بيد القوم 

  وقد امتنعت بديين أن أفنت فيه أو يعبث يب
  ويلمه حمش حرب لو كان معه رجال} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

مث خرج أبو بصري حىت نزل العيص من ناحية املروة على ساحل البحر بطريق قريش اليت كانوا يأخذون إىل الشام 
أليب بصري ويلمه حمش حرب لو } صلى اهللا عليه وسلم{وبلغ املسلمني الذين كانوا احتبسوا مبكة قول رسول اهللا 

  أيب بصري بالعيص فاجتمع إليه قريب من سبعني رجال منهم كان معه رجال فخرجوا إىل

وذكر موسى بن عقبة أن أبا جندل بن سهيل بن عمرو الذي رد على قريش مكرها يوم القضية هو الذي انفلت يف 
سبعني راكبا أسلموا وهاجروا فلحقوا بأيب بصري وكرهوا الثواء بني أظهر قومهم فنزلوا مع أيب بصري يف منزل كريه 



  ىل قريش فقطعوا مادهتم من طريق الشامإ
  قال وكان أبو بصري زعموا وهو يف مكانه ذلك يصلي ألصحابه فلما قدم عليهم أبو جندل كان هو يؤمهم

واجتمع إىل أيب جندل ناس من غفار وأسلم وجهينه وطوائف من العرب حىت بلغوا ثالمثائة مقاتل وهم مسلمون 
  مير هبم عري لقريش إال أخذوها وقتلوا أصحاهبا فأقاموا مع أيب جندل وأيب بصري ال

  وقال يف ذلك أبو جندل فيما ذكره غري ابن عقبة
  أبلغ قريشا عن أيب جندل
  أنا بذي املروة بالساحل
  يف معشر ختفق أمياهنم

  بالبيض فيها والقنا الذابل
  يأبون أن يبقى هلم رفقة

  من بعد إسالمهم الواصل
  أو جيعل اهللا هلم خمرجا

  ال يغلب بالباطلواحلق 
  فيسلم املرء بإسالمه
  أو يقتل املرء ومل يأتل

  السريع
أبا سفيان بن حرب يسألونه ويتضرعون إليه أن يبعث إىل أيب } صلى اهللا عليه وسلم{فأرسلت قريش إىل رسول اهللا 

ج فإن هؤالء بصري واىل أيب جندل بن سهيل ومن معهم فيقدموا عليه وقالوا من خرج منا إليك فأمسكه يف غري حر
  الركب قد فتحوا علينا بابا ال يصلح إقراره

أن مينع أبا جندل من } صلى اهللا عليه وسلم{فلما كان ذلك من أمرهم علم الذين كانوا أشاروا على رسول اهللا 
 أبيه بعد القضية أن طاعة رسول اهللا خري فيما أحبوا وفيما كرهوا وأن رأيه أفضل من رأيهم ومن رأي من ظن أن له

  قوة ورأيا وعلم أن ما خص اهللا به نبيه من العون والكرامة أفضل
  إىل أيب جندل وأيب بصري يأمرهم أن يقدموا عليه ويأمر من} صلى اهللا عليه وسلم{وكتب رسول اهللا 

معهما من املسلمني أن يرجعوا إىل بالدهم وأهليهم وال يعرضوا ألحد مر هبم من قريش وعرياهتا فقدم كتاب رسول 
صلى اهللا {زعموا على أيب جندل وأيب بصري وأبو بصري ميوت فمات وكتاب رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{ اهللا

  يف يده يقترئه} عليه وسلم
  فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قربه مسجدا

أمنت معه أناس من أصحابه ورجع سائرهم إىل أهليهم و} صلى اهللا عليه وسلم{وقدم أبو جندل على رسول اهللا 
  عريات قريش

وشهد ما أدرك من املشاهد بعد ذلك وشهد الفتح ورجع } صلى اهللا عليه وسلم{فلم يزل أبو جندل مع رسول اهللا 
وقدم أبوه سهيل بن } صلى اهللا عليه وسلم{فلم يزل معه باملدينة حىت توىف } صلى اهللا عليه وسلم{مع رسول اهللا 

ضي اهللا عنه فمكث هبا أشهرا مث خرج جماهدا إىل الشام وخرج معه ابنه عمرو املدينة أول إمارة عمر بن اخلطاب ر
  أبو جندل فلم يزاال جماهدين حىت ماتا مجيعا هناك يرمحهما اهللا



يف تلك املدة أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط فخرج أخواها } صلى اهللا عليه وسلم{وهاجرت إىل رسول اهللا 
يسأالنه أن يردها عليهما بالعهد الذي } صلى اهللا عليه وسلم{لى رسول اهللا عمارة والوليد ابنا عقبة حىت قدما ع

بينه وبني قريش يف احلديبية فلم يفعل أىب اهللا ذلك وأنزل فيه على رسوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات 
ر ال هن حل هلم وال هم مهاجرات فامتحنوهن اهللا أعلم بإمياهنن فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفا

حيلون هلن وآتوهم ما أنفقوا وال جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن وال متسكوا بعصم الكوافر 
  ١٠ - ٩واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم اهللا حيكم بينكم واهللا عليم حكيم املمتحنة 

  غزو خيرب
املدينة من احلديبية مكث هبا ذا احلجة منسلخ سنة ست وبعض احملرم } وسلمصلى اهللا عليه {وملا قدم رسول اهللا 

  من سنة سبع
  مث خرج يف بقية منه إىل خيرب غازيا

 ٢٠وكان اهللا وعده إياها وهو باحلديبية بقوله عز من قائل وعدكم اهللا مغامن كثرية تأخذوهنا فعجل لكم هذه الفتح 
  وعود هبا فتح خرييعين باملعجل صلح احلديبية واملغامن امل

مستنجزا ميعاد ربه وواثقا بكفايته ونصره ودفع الراية إىل علي بن } صلى اهللا عليه وسلم{فخرج إليها رسول اهللا 
  أيب طالب وكانت بيضاء فسلك على عصر فبين له فيها مسجدا مث على الصهباء

ليحول بينهم وبني أن ميدوا أهل خيرب  مث أقبل جبيشه حىت نزل به بواد يقال له الرجيع فنزل بينهم وبني غطفان
فذكر أن غطفان ملا مسعت مبنزله من خيرب مجعوا مث } صلى اهللا عليه وسلم{وكانوا هلم مظاهرين على رسول اهللا 

خرجوا ليظاهروا يهود عليه حىت إذا ساروا منقلة مسعوا خلفهم يف أمواهلم وأهليهم حسا ظنوا أن القوم قد خالفوا 
  وخيرب} صلى اهللا عليه وسلم{ى أعقاهبم فأقاموا يف أهليهم وأمواهلم وخلوا بني رسول اهللا إليهم فرجعوا عل

  على خيرب قال ألصحابه وأنا فيهم قفوا} صلى اهللا عليه وسلم{قال أبو معتب بن عمرو ملا أشرف رسول اهللا 
ياطني وما أضللن ورب مث قال اللهم رب السموات السبع وما أظللن ورب األرضني السبع وما أقللن ورب الش

  الرياح وما أذرين فإنا نسألك
  خري هذه القرية وخري أهلها وخري ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها مث قال أقدموا بسم اهللا

  قال وكان يقوهلا لكل قرية دخلها
م حىت يصبح فإن مسع أذانا إذا غزا قوما مل يغر عليه} صلى اهللا عليه وسلم{وقال أنس بن مالك كان رسول اهللا 

حىت إذا أصبح مل يسمع } صلى اهللا عليه وسلم{أمسك وإن مل يسمع أذانا أغار فنزلنا خيرب ليال فبات رسول اهللا 
واستقبلنا } صلى اهللا عليه وسلم{أذانا فركب وركبنا معه فركبت خلف أيب طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول اهللا 

واجليش قالوا حممد } صلى اهللا عليه وسلم{حيهم ومكاتلهم فلما رأوا رسول اهللا عمال خيرب غادين قد خرجوا مبسا
  واخلميس معه

اهللا أكرب خربت خيرب إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح } صلى اهللا عليه وسلم{فأدبروا هرابا فقال رسول اهللا 
  املنذرين

يأخذها ماال ماال ويفتحها حصنا حصنا فكان  األموال} صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وتدين رسول اهللا 
أول حصوهنم افتتح حصن ناعم وعنده قتل حممود بن مسلمة ألقيت عليه رحى منه فقتلته مث القموص حصن أيب 



منهم سبايا منهن صفية بنت حيي بن أخطب وكانت عند كنانة } صلى اهللا عليه وسلم{احلقيق وأصاب رسول اهللا 
وبنيت عم هلا فاصطفى صفية لنفسه بعد أن سأله إياها دحية بن خليفة الكليب فلما اصطفاها  بن الربيع بن أيب احلقيق

لنفسه أعطاه ابنيت عمها وكان بالل هو الذي جاء بصفية وبأخرى معها فمر هبما على قتلى من قتلى يهود فلما 
صلى اهللا عليه {هللا رأهتم اليت مع صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على رأسها فلما رآها رسول ا

قال أغربوا عين هذه الشيطانة وأمر بصفية فحيزت خلفه وألقى عليها رداؤه فعرف املسلمون أنه قد } وسلم
قال لبالل حني رأى بتلك اليهودية ما رأى أنزعت } صلى اهللا عليه وسلم{اصطفاها لنفسه فذكر أن رسول اهللا 

  رجاهلما منك الرمحة يا بالل حني متر بامرأتني على قتلى
  وكانت صفية قد رأت يف املنام وهي عروس بكنانة بن الربيع بن أيب

احلقيق أن قمرا وقع يف حجرها فعرضت رؤياها على زوجها فقال ما هذا إال أنك متنني ملك احلجاز حممدا فلطم 
  وجهها لطمة حضر عينها منها

  ا هو فأخربته اخلربوهبا أثر منه فسأهلا م} صلى اهللا عليه وسلم{فأيت هبا رسول اهللا 
خبيرب أو ببعض الطريق وبات هبا يف قبة له بات أبو أيوب األنصاري } صلى اهللا عليه وسلم{وملا أعرس هبا رسول اهللا 

فلما رأى مكانه قال ما لك يا } صلى اهللا عليه وسلم{متوشحا السيف حيرسه ويطيف بالقبة حىت أصبح رسول اهللا 
عليك من هذه املرأة وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها وكانت حديثة أبا أيوب قال يا رسول اهللا خفت 

  عهد بكفر فخفتها عليك
  قال اللهم احفظ أبا أيوب كما بات حيفظين} صلى اهللا عليه وسلم{فزعموا أن رسول اهللا 

عنه فجحد أن يكون بكنانة بن الربيع وكان عنده كنز بين النضري فسأله } صلى اهللا عليه وسلم{وأيت رسول اهللا 
برجل من يهود فقال إين رأيت كنانة يطيف هبذه اخلربة كل } صلى اهللا عليه وسلم{يعلم مكانه فأتى رسول اهللا 

  غداة
  لكنانة أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك قال نعم} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

منها بعض كنزهم مث سأله ما بقي فأىب أن يريه فأمر باخلربة فحفرت فأخرج } صلى اهللا عليه وسلم{فأمر رسول اهللا 
  به الزبري بن العوام فقال عذبه حىت تستأصل ما عنده

إىل حممد بن } صلى اهللا عليه وسلم{فكان الزبري يقدح بزند يف صدره حىت أشرف على نفسه مث دفعه رسول اهللا 
  مسلمة فضرب عنقه بأخيه حممود بن مسلمة

  املسلمني وأكل املسلمون حلوم احلمر من محرها وفشت السبايا من خيرب يف
قال ابن عقبة كانت أرضا وخيمة شديدة اجلهد فجهد املسلمون جهدا شديدا وأصابتهم مسغبة شديدة فوجدوا 

  أمحرة إنسية ليهود مل يكونوا أدخلوها
  فنهاهم عن أكلها} صلى اهللا عليه وسلم{احلصن فانتحروها مث وجدوا يف أنفسهم من ذلك فذكروها لرسول اهللا 

عن أكل حلوم احلمر اإلنسية } صلى اهللا عليه وسلم{قال أبو سليط فيما ذكر ابن إسحاق أتانا هني رسول اهللا 
  والقدور تفور هبا فكفأناها على وجوهها

قام يومئذ يف الناس فنهاهم عن أمور مساها هلم قال مكحول هناهم } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر أيضا أن رسول اهللا 
يومئذ عن أربع عن إتيان احلباىل من النساء وعن أكل احلمار األهلي وعن أكل كل ذي ناب من السباع وعن بيع 

  املغامن حىت تقسم



حني هنى الناس عن أكل حلوم احلمر } صلى اهللا عليه وسلم{وحدث جابر بن عبد اهللا ومل يشهد خيرب أن رسول اهللا 
  أذن هلم يف حلوم اخليل

ثابت قرية من قرى املغرب يقال هلا جربة فقام خطيبا فقال يا أيها الناس إين ال أقول لكم إال ما وافتتح رويفع بن 
  يقول فينا يوم خيرب قام فينا فقال} صلى اهللا عليه وسلم{مسعت من رسول اهللا 

اهللا واليوم ال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يصيب امرأة من السيب حىت يستربئها وال حيل المرئ يؤمن ب
اآلخر أن يبيع مغنما حىت يقسم وال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يركب دابة من يفء املسلمني حىت إذا 
  أعجفها ردها فيه وال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يلبس ثوبا من يفء املسلمني حىت إذا أخلقه رده فيه

يوم خيرب أن نبيع أو نبتاع ترب الذهب بالذهب } صلى اهللا عليه وسلم{ وقال عبادة بن الصامت هنانا رسول اهللا
  العني وترب الفضة بالورق العني وقال ابتاعوا ترب الذهب بالورق العني وترب الفضة بالذهب العني

  } صلى اهللا عليه وسلم{وملا أصاب املسلمني خبيرب ما أصاهبم من اجلهد أتى بنو سهم من أسلم رسول اهللا 
  وا يا رسول اهللا لقد جهدنا وما بأيدينا من شيءفقال

  شيئا يعطيهم إياه فقال اللهم إنك قد عرفت حاهلم وأن} صلى اهللا عليه وسلم{فلم جيدوا عند رسول اهللا 
  ليست هبم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حصوهنا عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا

  عليهم حصن الصعب بن معاذ وما خبيرب كان أكثر طعاما وودكا منه فغدا الناس وفتح اهللا
من حصوهنم ما افتتح وحاز من األموال ما حاز انتهوا إىل حصنيهم } صلى اهللا عليه وسلم{وملا افتتح رسول اهللا 

ة بضع عشر} صلى اهللا عليه وسلم{الوطيح والسالمل وكانا آخر حصون أهل خيرب افتتاحا فحاصرهم رسول اهللا 
  ليلة وخرج مرحب اليهودي من حصنهم قد مجع سالحه وهو ينادي من يبارز ويرجتز

  قد علمت خيرب أين مرحب
  شاكي السالح بطل جمرب
  أطعن أحيانا وحينا أضرب
  إذا الليوث أقبلت حترب
  إن محاي للحمى ال يقرب

  الرجز
  فأجابه كعب بن مالك فقال
  قد علمت خيرب أين كعب
  مفرج الغما جريء صلب

  ث تشب احلرب مث احلربحي
  معي حسام كالعقيق عضب
  نطؤكم حىت يذل الصعب
  نعطي اجلزاء أو يفاء النهب
  بكف ماض ليس فيه عتب

  الرجز
من هلذا قال حممد بن مسلمة أنا له يا رسول اهللا أنا واهللا املوتور الثائر قتل } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 



  أخي باألمس
  عنه عليهقال فقم إليه اللهم أ

فلما دنا أحدمها من صاحبه دخلت بينهما شجرة عمرية من شجر العشر فجعل أحدمها يلوذ هبا من صاحبه كلما 
الذ هبا منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منها حىت برز كل واحد منهما لصاحبه وصارت بينهما كالرجل القائم ما 

قته فوقع سيفه فيها فعضت به فأمسكته وضربه حممد بن فيها فنن مث محل مرحب على حممد بن مسلمة فاتقاه بدر
  مسلمة حىت قتله

مث خرج بعد مرحب أخوه ياسر وهو يقول من يبارز فخرج إليه الزبري بن العوام فيما ذكر هشام بن عروة فقالت 
  أمه صفية بنت عبد املطلب يقتل ابين يا رسول اهللا قال بل ابنك يقتله إن شاء اهللا

  قيا فقتله الزبريفخرج الزبري فالت

يوم خيرب ألعطني الراية غدا رجال } صلى اهللا عليه وسلم{وحدث سلمة بن عمرو بن األكوع قال قال رسول اهللا 
حيب اهللا ورسوله يفتح اهللا على يديه ليس بفرار فدعا علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وهو أرمد فتفل يف عينيه مث 

  اهللا عليك قال خذ هذه الراية فامض هبا حىت يفتح
فخرج وهو يهرول هبا هرولة وإنا خللفه نتبع أثره حىت ركز رايته يف رضم من حجارة حتت احلصن فاطلع إليه 

  يهودي من رأس احلصن فقال من أنت قال أنا علي بن أيب طالب
  قال اليهودي علومت وما أنزل علي موسى أو كما قال فما رجع حىت فتح اهللا على يديه

صلى {خرجنا مع علي رضي اهللا عنه حني بعثه رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{ىل رسول اهللا وقال أبو رافع مو
برايته فلما دنا من احلصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه رجل من يهود فطرح ترسه من يده } اهللا عليه وسلم

فتح اهللا عليه مث ألقاه من يده  فتناول علي بابا كان عند احلصن فترس به عن نفسه فلم يزل يف يده وهو يقاتل حىت
  حني فرغ فلقد رأيتين يف نفر معي سبعة أنا ثامنهم جنهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه

خبيرب ذات عشية إذا أقبلت غنم } صلى اهللا عليه وسلم{وحدث أبو اليسر كعب بن عمرو قال إنا ملع رسول اهللا 
  } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا  لرجل من يهود تريد حصنهم وحنن حماصروهم فقال

  من رجل يطعمنا من هذه الغنم فقال أبو اليسر أنا يا رسول
  اهللا قال فافعل

موليا قال اللهم أمتعنا به قال فأدركت } صلى اهللا عليه وسلم{قال فخرجت أشتد مثل الظليم فلما رآين رسول اهللا 
فاحتضنتهما حتت يدي مث أقبلت هبما أشتد كأنه ليس الغنم وقد دخلت أوالها احلصن فأخذت شاتني من أخراها 

  فذحبومها فأكلومها} صلى اهللا عليه وسلم{معي شيء حىت ألقيتهما عند رسول اهللا 
موتا فكان إذا حدث هذا احلديث بكى مث قال } صلى اهللا عليه وسلم{فكان أبو اليسر من آخر أصحاب رسول اهللا 

  أمتعوا يب لعمري حىت كنت من آخرهم
أهل خيرب يف حصنيهم الوطيح والسالمل حىت إذا أيقنوا باهللكة سألوه أن } صلى اهللا عليه وسلم{صر رسول اهللا وحا

  يسريهم وأن حيقن هلم دماءهم ففعل

قد حاز األموال كلها الشق ونطاة والكتيبة ومجيع حصوهنم إال ما كان من } صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 
سألوه أن } صلى اهللا عليه وسلم{ع هبم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إىل رسول اهللا ذينك احلصنني فلما مس



  يسريهم وأن حيقن هلم دماءهم وخيلوا له األموال ففعل
أن يعاملهم يف األموال على النصف وقالوا } صلى اهللا عليه وسلم{فلما نزل أهل خيرب على ذلك سألوا رسول اهللا 

على أنا إذا شئنا أن خنرجكم أخرجناكم } صلى اهللا عليه وسلم{ر هلا فصاحلهم رسول اهللا حنن أعلم هبا منكم وأعم
  فصاحله أهل فدك على مثل ذلك فكانت خيرب فيئا بني املسلمني

  ألهنم مل جيلبوا عليها خبيل وال ركاب} صلى اهللا عليه وسلم{وكانت فدك خالصة لرسول اهللا 
  أهدت له زينب بنت احلارث امرأة سالم بن مشكم شاة مصلية} وسلم صلى اهللا عليه{فلما اطمأن رسول اهللا 

  وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إليه فقيل هلا الذراع
  فأكثرت فيه من السم

مث مست سائر الشاة مث جاءت هبا فلما وضعتها بني يديه تناول الذراع فالك منها مضغة فلم يسغها ومعه بشر بن 
صلى {فأما بشر فأساغها وأما رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{ا كما أخذ رسول اهللا الرباء بن معرور قد أخذ منه

  فلفظها} اهللا عليه وسلم
  مث قال إن هذا العظم ليخربين أنه مسموم

  مث دعا هبا فاعترفت
فقال ما محلك على ذلك قالت بلغت من قومي ما مل خيف عليك فقلت إن كان ملكا استرحت منه وإن كان نبيا 

  خربفسي
  } صلى اهللا عليه وسلم{فتجاوز عنها رسول اهللا 

  ومات بشر بن الرباء من أكلته اليت أكل
تناول الكتف من تلك الشاة فانتهش منها وتناول بشر عظما } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر ابن عقبة أن رسول اهللا 

صلى اهللا {ا يف فيه فقال رسول اهللا لقمته استرط بشر م} صلى اهللا عليه وسلم{فانتهش منه فلما استرط رسول اهللا 
  ارفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاة خيربين أين بغيت فيها} عليه وسلم

فقال بشر بن الرباء والذي أكرمك لقد وجدت ذلك يف أكليت اليت أكلت فما منعين أن ألفظها إال أين أعظمت أن 
  ورجوت أن ال تكون استرطتها وفيها بغيأنغصك طعامك فلما أسغت ما يف فيك مل أكن أرغب بنفسي عن نفسك 

  فلم يقم بشر من مكانه حىت عاد لونه مثل الطيلسان وماطله وجعه حىت كان ال يتحول إال ما حول

يومئذ على الكاهل حجمه أبو طيبة موىل بين } صلى اهللا عليه وسلم{قال جابر بن عبد اهللا واحتجم رسول اهللا 
  بياضة

بعده ثالث سنني حىت كان وجعه الذي تويف منه فدخلت عليه أم بشر بنت } ه وسلمصلى اهللا علي{وبقي رسول اهللا 
الرباء بن معرور تعوده فيما ذكر ابن إسحاق فقال هلا يا أم بشر إن هذا ألوان وجدت انقطاع أهبري من األكلة 

  اليت أكلت مع أخيك خبيرب
  مات شهيدا مع ما أكرمه اهللا من النبوة} صلى اهللا عليه وسلم{قال فإن كان املسلمون لريون أن رسول اهللا 

من خيرب انصرف إىل وادي القرى فحاصر أهله ليايل مث انصرف راجعا } صلى اهللا عليه وسلم{وملا فرغ رسول اهللا 
  إىل املدينة

عن خيرب إىل وادي القرى نزلناها أصال مع مغرب } صلى اهللا عليه وسلم{قال أبو هريرة ملا انصرفنا مع رسول اهللا 
غالم أهداه له رفاعة بن زيد اجلذامي مث الضبييب فواهللا إنه ليضع } صلى اهللا عليه وسلم{الشمس ومع رسول اهللا 



  إذ أتاه سهم غرب فأصابه فقتله فقلنا هنيئا له اجلنة} صلى اهللا عليه وسلم{رحل رسول اهللا 
اآلن لتحرق عليه يف النار كان غلها  كال والذي نفس حممد بيده إن مشلته} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

  من يفء املسلمني يوم خيرب
  فأتاه فقال له يا رسول اهللا أصبت شراكني لنعلني يل} صلى اهللا عليه وسلم{فسمعها رجل من أصحاب رسول اهللا 

  فقال يقد لك مثلهما من النار
م خيرب أقبل نفر من صحابة النيب وخرج مسلم يف صحيحه من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال ملا كان يو

  فقالوا فالن شهيد وفالن شهيد حىت مروا على رجل فقالوا فالن شهيد} صلى اهللا عليه وسلم{
  كال إين رأيته يف النار يف بردة غلها أو عباءة} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

  املؤمنون مث قال يا ابن اخلطاب اذهب فناد يف الناس إنه ال يدخل اجلنة إال
  قال فخرجت فناديت أال إنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون

نساء من نساء املسلمات فرضخ هلن عليه السالم من الفيء ومل } صلى اهللا عليه وسلم{وشهد خيرب مع رسول اهللا 
  يضرب هلن بسهم

يف نسوة من بين } صلى اهللا عليه وسلم{حدثت بنت أيب الصلت عن امرأة غفارية مستها قالت أتيت رسول اهللا 
غفار وهو يسري إىل خيرب فقلن يا رسول اهللا قد أردنا اخلروج معك إىل وجهك هذا فنداوي اجلرحى ونعني املسلمني 

  مبا استطعنا
  فقال على بركة اهللا

 قالت فخرجنا معه فلما افتتح خيرب رضح لنا من الفيء وأخذ هذه القالدة اليت تزين يف عنقي فأعطانيها وعلقها بيده
  يف عنقي فواهللا ال تفارقين أبدا

  قالت فكانت يف عنقها حىت ماتت مث أوصت أن تدفن معها
واستشهد خبيرب من املسلمني حنو من عشرين رجال منهم عامر بن األكوع عم سلمه بن عمرو بن األكوع وكان 

خذ لنا من هناتك فنزل يرجتز قد قال له يف مسريه إىل خيرب انزل يا ابن األكوع ف} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
  فقال} صلى اهللا عليه وسلم{برسول اهللا 

  واهللا لوال اهللا ما اهتدينا
  وال تصدقنا وال صلينا
  إنا إذا قوم بغوا علينا
  وإن أرادوا فتنة أبينا
  فأنزلن سكينة علينا

  وثبت األقدام إن القينا
  الرجز

  يرمحك اهللا} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
عمر بن اخلطاب وجبت واهللا يا رسول اهللا لو أمتعتنا به فقتل يوم خيرب شهيدا وكان قتله أن سيفه رجع عليه  فقال

وهو يقاتل فكلمه كلما شديدا فمات منه فكان املسلمون قد شكوا فيه وقالوا إمنا قتله سالحه حىت سأل ابن أخيه 
إنه } صلى اهللا عليه وسلم{الناس فقال رسول اهللا  عن ذلك وأخربه بقول} صلى اهللا عليه وسلم{سلمة رسول اهللا 



  لشهيد وصلى عليه
  فصلى عليه املسلمون

وهو حماصر لبعض } صلى اهللا عليه وسلم{ومنهم األسود الراعي من أهل خيرب وكان من حديثه أنه أيت رسول اهللا 
  اإلسالم فعرضه عليه فأسلمحصون خيرب ومعه غنم كان فيها أجريا لرجل من يهود فقال يا رسول اهللا أعرض علي 

ال حيقر أحدا أن يدعوه إىل اإلسالم ويعرضه عليه فلما أسلم قال يا رسول } صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 
اهللا إين كنت أجريا لصاحب هذه الغنم وهي أمانة عندي فكيف أصنع هبا قال اضرب يف وجوهها فإهنا سترجع إىل 

فأخذ حفنة من احلصباء فرمى هبا يف وجهها وقال ارجعي إىل صاحبك فواهللا ال رهبا أو كما قال فقام األسود 
  أصحبك

وخرجت جمتمعة كأن سائقا يسوقها حىت دخلت احلصن مث تقدم األسود إىل ذلك احلصن ليقاتل مع املسلمني فأصابه 
  حجر فقتله وما صلى هللا

سجي بشملة كانت عليه فالتفت إليه رسول اهللا فوضع خلفه و} صلى اهللا عليه وسلم{صالة قط فأيت به رسول اهللا 
ومعه نفر من أصحابه مث أعرض عنه فقالوا يا رسول اهللا مل أعرضت عنه قال إن معه اآلن } صلى اهللا عليه وسلم{

  زوجتيه من احلور العني
يه ينفضان وذكر ابن إسحاق عن عبيد اهللا بن أيب جنيح أن الشهيد إذا ما أصيب نزلت زوجتاه من احلور العني عل

  التراب عن وجهه ويقوالن ترب اهللا وجه من تربك وقتل من قتلك
احلجاج بن عالط السلمي مث البهزي فقال يا رسول } صلى اهللا عليه وسلم{قال وملا افتتحت خيرب كلم رسول اهللا 

رسول اهللا فأذن له إن يل مبكة ماال عند صاحبيت أم شيبة بنت أيب طلحة وماال متفرقا يف جتار أهل مكة فأذن يل يا 
  قال إنه ال بد يل يا رسول اهللا من أن أقول

  قال قل
قال احلجاج فخرجت حىت إذا قدمت مكة وجدت بثنية البيضاء رجاال من قريش يتسمعون األخبار ويسألون عن 

ورجاال فهم  وقد بلغهم أنه سار إىل خيرب وعرفوا أهنا قرية احلجاز ريفا ومنعة} صلى اهللا عليه وسلم{أمر رسول اهللا 
يتحسسون األخبار ويسألون الركبان فلما رأوين ومل يكونوا علموا بإسالمي قالوا احلجاج بن عالط عنده واهللا اخلرب 

  أخربنا يا أبا حممد فإنه بلغنا أن القاطع سار إىل خيرب وهي بلد يهود وريف احلجاز
  قلت قد بلغين ذلك وعندي من اخلرب ما يسركم

ناقيت يقولون إيه يا حجاج قلت هزم هزمية مل تسمعوا مبثلها قط وقتل أصحابه قتال مل تسمعوا مبثله قال فالتبطوا جبنيب 
  قط وأسر حممد أسرا وقالوا ال نقتله حىت نبعث به إىل مكة فيقتلونه بني أظهرهم مبن كان أصاب من رجاهلم

  أن يقدم به عليكم فيقتل بني أظهركمقال فقاموا وصاحوا مبكة وقالوا قد جاءكم اخلرب وهذا حممد إمنا تنظرون 
قال فقلت أعينوين على مجع مايل مبكة على غرمائي فإين أريد أن أقدم خيرب فأصيب به من أهل حممد وأصحابه قبل 

  أن يسبقين التجار إىل ما هنالك
علي فقاموا فجمعوا إيل مايل كأحث مجع مسعت به وجئت صاحبيت فقلت مايل وقد كان يل عندها مال موضوع ل

  أحلق خبيرب فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقين التجار



قال فلما مسع العباس بن عبد املطلب اخلرب وجاءه عين أقبل حىت وقف إىل جنيب وأنا يف خيمة من خيام التجار فقال 
  يا حجاج ما هذا الذي جئت به قلت وهل عندك حفظ ملا وضعت عندك قال نعم

خالء فإين يف مجع مايل كما ترى فانصرف عين حىت أفرغ قال حىت إذا فرغت قلت فاستأخر عين حىت ألقاك على 
من مجع كل شيء كان يل مبكة وأمجعت اخلروج لقيت العباس فقلت احفظ علي حديثي يا أبا الفضل فإين أخشى 

  الطلب ثالثا مث قل ما شئت
  قال أفعل

ية بنت حيي ولقد افتتح خيرب وانتثل ما فيها قلت فإين واهللا لقد تركت ابن أخيك عروسا على بنت ملكهم يعين صف
  وصارت له وألصحابه

قال ما تقول يا حجاج قلت إي واهللا فاكتم عين ولقد أسلمت وما جئت إال آلخذ مايل فرقا من أن أغلب عليه فإذا 
  مضت ثالث فأظهر أمرك فهو واهللا على ما حتب

صاه مث خرج حىت أتى الكعبة فطاف هبا فلما رأوه قالوا قال حىت إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلة له وأخذ ع
يا أبا الفضل هذا واهللا التجلد احلر املصيبة قال كال واهللا الذي حلفتم به لقد افتتح حممد خيرب وترك عروسا على 

  ابنة ملكهم وأحرز أمواهلم وما فيها فأصبحت له وألصحابه
ءكم به ولقد دخل عليكم مسلما وأخذ ماله فانطلق ليلحق مبحمد قالوا من جاءك هبذا اخلرب قال الذي جاءكم مبا جا

  وأصحابه فيكون معه
  قالوا يال عباد اهللا انفلت عدو اهللا أما واهللا لو علمنا لكان لنا وله شأن

  ومل ينشبوا أن جاءهم اخلرب بذلك
  وقال كعب بن مالك األنصاري يف يوم خيرب

  وحنن وردنا خيربا وفروضه
  اجع مذودبكل فىت عارى األش

  جواد لدى الغايات ال واهن القوى
  جريء على األعداء يف كل مشهد
  عظيم رماد القدر يف كل شتوة
  ضروب بنصل املشريف املهند

  يرى القتل مدحا إن أصاب شهادة
  من اهللا يرجوها وفوزا بأمحد
  يذود وحيمي عن ذمار حممد
  ويدفع عنه باللسان وباليد
  وينصره من كل أمر يريبه

  س دون نفس حممدجيود بنف
  الطويل

صلى اهللا عليه {وذكر ابن عقبة أن بين فزارة قدموا على أهل خيرب يف أول أمرهم ليعينوهم فراسلهم رسول اهللا 
  أن ال يعينوهم وأن خيرجوا عنهم على أن يعطيهم من خيرب شيئا مساه هلم فأبوا عليه وقالوا جرياننا وحلفاؤنا} وسلم



كان هناك من بين فزارة فقالوا الذي وعدتنا فقال لكم ذو الرقيبة جلبل من جبال خيرب  فلما فتح اهللا خيرب أتاه من
  قالوا إذن نقاتلك قال موعدكم جنفاء فلما مسعوا ذلك من رسول اهللا خرجوا هاربني

قال ابن إسحاق وكانت املقاسم على أموال خيرب على الشق ونطاة والكتيبة وكانت الشق ونطاة يف سهمان 
وسهم ذوي القريب واملساكني وطعم أزواج } صلى اهللا عليه وسلم{وكانت الكتيبة مخس اهللا وسهم النيب  املسلمني

  وبني أهل فدك بالصلح} صلى اهللا عليه وسلم{وطعم رجال مشوا بني رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{النيب 
أال جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن وقسمت خيرب على أهل احلديبية من شهد خيرب ومن غاب عنها ومل يغب عنها 

  كسهم من حضرها} صلى اهللا عليه وسلم{حرام فقسم له رسول اهللا 
سهمان اخليل والرجال فجعل للفرس سهمني ولفارسه سهما } صلى اهللا عليه وسلم{ويف هذه الغزوة بني رسول اهللا 

  يل وهجن اهلجنيوللراجل سهما فجرت املقاسم على ذلك فيما بعد ويومئذ عرب العريب من اخل
خبيرب نفرا من األشعريني فيهم أبو عامر األشعري } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر ابن عقبة أنه قدم على رسول اهللا 

  } صلى اهللا عليه وسلم{قدموا املدينة مع مهاجرة احلبشة ورسول اهللا 
ذا النور وأبو هريرة ونفر من  خبيرب فمضوا إليه وفيهم أبان بن سعيد بن العاص والطفيل يعين ابن عمرو الدوسي

ورأيه احلق أن ال خييب مسريهم وال يبطل سفرهم فشركهم يف } صلى اهللا عليه وسلم{دوس فرأى رسول اهللا 
  مقاسم خيرب وسأل أصحابه ذلك فطابوا به نفسا

رب من أرض خبي} صلى اهللا عليه وسلم{ومل يذكر ابن عقبة جعفر بن أيب طالب يف هؤالء القادمني على رسول اهللا 
  احلبشة وهو أوهلم وأفضلهم وما مثل جعفر يتخطى ذكره ومن البعيد أن يغيب ذلك عن ابن عقبة فاهللا أعلم بعذره

كان بعث مرو بن أمية الضمري إىل النجاشي فيمن } صلى اهللا عليه وسلم{وقد ذكر ابن إسحاق أن رسول اهللا 
فقدم هبم عليه وهو خبيرب بعد احلديبية فذكر جعفرا أوهلم كان أقام بأرض احلبشة من أصحابه فحملهم يف سفينتني 

  ذكر معه ستة عشر رجال قدموا يف السفينتني صحبته
يوم فتح خيرب فقبل رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر ابن هشام عن الشعيب أن جعفرا قدم على رسول اهللا 

أيتهما أنا أسر أبفتح خيرب أم بقدوم جعفر وملا جرت ما بني عينيه والتزمه وقال ما أدري ب} صلى اهللا عليه وسلم{
املقاسم يف أقوال خيرب اتسع فيها املسلمون ووجدوا هبا مرفقا مل يكونوا وجدوه قبل حىت لقال عبد اهللا بن عمر 

  رضي اهللا عنهما فيما خرج له البخاري يف صحيحه ما شبعنا حىت فتحنا خيرب
يهود خيرب يف أمواهلم يعملون فيها للمسلمني على النصف مما خيرج منها } صلى اهللا عليه وسلم{وأقر رسول اهللا 

  كما تقدم
يبعث إىل أهل خيرب عبد اهللا بن رواحة خارصا بني } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق فكان رسول اهللا 

  املسلمني وبني يهود فيخرص عليهم فإذا قالوا تعديت علينا
  قال إن شئتم فلكم وإن شئتم فلنا

  فتقول يهود هبذا قامت السموات واألرض
قال وإمنا خرص عليهم عبد اهللا عاما واحدا مث أصيب مبؤتة يرمحه اهللا فكان جبار بن صخر أخو بين سلمة هو الذي 

  خيرص عليهم بعده
صلى اهللا عليه {فأقامت يهود على ذلك ال يرى هبم املسلمون بأسا يف معاملتهم حىت عدوا يف عهد رسول اهللا 

واملسلمون عليه } صلى اهللا عليه وسلم{على عبد اهللا بن سهل أخي بين حارثة فقتلوه فأهتمهم رسول اهللا } موسل



  وكتب إليهم أن يدوه أو يأذنوا حبرب
من عنده وأقرهم على ما } صلى اهللا عليه وسلم{فكتبوا حيلفون باهللا ما قتلوه وال يعلمون له قاتال فوداه رسول اهللا 

  ياهمسبق من معاملته إ
أقرهم أبو بكر الصديق على مثل ذلك حىت تويف مث أقرهم عمر صدرا } صلى اهللا عليه وسلم{فلما تويف رسول اهللا 

قال يف وجعه الذي قبضه اهللا فيه ال جيتمعن جبزيرة } صلى اهللا عليه وسلم{من إمارته مث بلغ عمر أن رسول اهللا 
ل إىل يهود فقال إن اهللا قد أذن يف جالئكم قد بلغين أن العرب دينان ففحص عمر عن ذلك حىت بلغه الثبت فأرس

قال ال جيتمعن جبزيرة العرب دينان فمن كان عنده عهد من رسول اهللا فليأتين به } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
  أنفذه له ومن مل يكن عنده عهد من رسول اهللا فليتجهز للجالء

  } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا  فأجلى عمر منهم من مل يكن عنده عهد من رسول
وقال عبد اهللا بن عمر خرجت أنا والزبري واملقداد بن األسود إىل أموالنا خبيرب نتعاهدها فلما قدمنا تفرقنا يف أموالنا 
فعدي علي حتت الليل فقرعت يداي من مرفقي فلما أصبحت استصرخ علي صاحباي فأتياين فأصلحا من يدي مث 

صلى اهللا عليه {ذا عمل يهود مث قام يف الناس خطيبا فقال أيها الناس إن رسول اهللا قدما يب على عمر فقال ه
كان عامل يهود خيرب على أنا خنرجهم إذا شئنا وقد عدوا على عبد اهللا بن عمر ففدعوا يديه كما بلغكم } وسلم

له مال خبيرب فليلحق به مع عدوهتم على األنصاري قبله ال نشك أهنم أصحابه ليس لنا هناك عدو غريهم فمن كان 
  فإين خمرج يهود

  فأخرجهم
  وملا أخرج عمر رضي اهللا عنه يهود خيرب ركب يف املهاجرين واألنصار وخرج

معه جببار بن صخر وكان خارص أهل املدينة وحاسبهم ويزيد بن ثابت فهما قسما خيرب على أصحاب السهمان 
صلى {سهم املسلمني قسمت يف األصل على عهد رسول اهللا اليت كانت عليها وذلك أن الشق والنطاة اللتني مها 

إىل مثانية عشر سهما نطاة من ذلك مخسة أسهم والشق ثالثة عشر سهما مث قسم كل قسم من هذه } اهللا عليه وسلم
الثمانية عشر سهما إىل مائة سهم لكل رجل سهم ولكل فرس سهمان وكانت عدة الذين قسمت عليهم ألف رجل 

  ومائيت فرس فذلك ألف سهم ومثامنائة سهم وأربعمائة رجل
  عمرة القضاء وهي غزوة األمن

من خيرب إىل املدينة أقام هبا شهري ربيع وما بعده إىل } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وملا رجع رسول اهللا 
  شوال يبعث فيما بني ذلك سراياه

مرا عمرة القضاء مكان عمرته اليت صدوه عنها مث خرج يف ذي القعدة يف الشهر الذي صده فيه املشركون معت
  وخرج معه املسلمون ممن كان صد معه يف عمرته تلك وهي سنة سبع

  فلما مسع به أهل مكة خرجوا عنه
صلى اهللا عليه {قال ابن عقبة وتغيب رجال من أشرافهم خرجوا إىل بوادي مكة كراهية أن ينظروا إىل رسول اهللا 

  حسداغيظا وحنقا ونفاسة و} وسلم
وحتدثت قريش بينها فيما ذكر ابن إسحاق أن حممدا وأصحابه يف عسرة وجهد وشدة فصفوا له عند دار الندوة 

  لينظروا إليه وإىل أصحابه
املسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده اليمىن مث قال رحم اهللا امرءا } صلى اهللا عليه وسلم{فلما دخل رسول اهللا 



لم الركن وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه حىت إذا واراه البيت منهم واستلم أراهم اليوم من نفسه قوة مث است
الركن اليماين مشى حىت يستلم الركن األسود مث هرول كذلك ثالثة أطواف ومشي سائرها فكان ابن عباس يقول 

ي من قريش إمنا صنعها هلذا احل} صلى اهللا عليه وسلم{كان الناس يظنون أهنا ليست عليهم وذلك أن رسول اهللا 
  الذي بلغه عنهم حىت حج حجة الوداع فلزمها فمضت السنة هبا

  مكة يف تلك العمرة وعبد اهللا بن رواحة يرجتز بني يديه} صلى اهللا عليه وسلم{وملا دخل رسول اهللا 
  خلوا بين الكفار عن سبيله
  خلوا فكل اخلري يف رسوله

  يا رب إين مؤمن بقيله
  أعرف حق اهللا يف قبوله

  السريع

قد بعث بني يديه جعفر بن أيب طالب إىل ميمونة بنت احلارث بن حزن } صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 
اهلاللية فخطبها عليه فجعلت أمرها إىل العباس بن عبد املطلب وكانت حتته أختها أم الفضل بنت احلارث وقيل 

} صلى اهللا عليه وسلم{زوجها العباس رسول اهللا جعلت أمرها إىل أم الفضل فجعلت أم الفضل أمرها إىل العباس ف
  وأصدقها عنه أربعمائة درهم

  نسكه وأقام مبكة ثالث ليال وكان ذلك أجل القضية يوم احلديبية} صلى اهللا عليه وسلم{وقضى رسول اهللا 
  عزيمن اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد ال} صلى اهللا عليه وسلم{فلما أصبح رسول اهللا 

يف جملس األنصار يتحدث مع سعد بن عبادة فصاح حويطب } صلى اهللا عليه وسلم{يف نفر من قريش ورسول اهللا 
  نناشدك اهللا والعقد إال خرجت من أرضنا فقد مضت الثالث

صلى اهللا {فقال سعد كذبت ال أم لك إهنا ليست بأرضك وال أرض أبيك واهللا ال خيرج إال راضيا فقال رسول اهللا 
  وضحك يا سعد ال تؤذ قوما زارونا يف رحالنا} ه وسلمعلي

وما عليكم لو تركتموين فأعرست بني أظهركم وصنعنا لكم طعاما } صلى اهللا عليه وسلم{مث قال رسول اهللا 
  فحضرمتوه قالوا ال حاجة لنا بطعامك فاخرج عنا

أبا رافع على ميمونة حىت أتاه هبا  أبا رافع مواله فأذن بالرحيل وخلف} صلى اهللا عليه وسلم{فأمر رسول اهللا 
} صلى اهللا عليه وسلم{بسرف وقد لقيت ومن معها عناء وأذى من سفهاء املشركني وصبياهنم فبين هبا رسول اهللا 

  بسرف مث أدجل فسار حىت قدم
  املدينة

  مث كان من قضاء اهللا سبحانه أن ماتت ميمونة بسرف بعد ذلك حبني فتوفيت حيث بين هبا
بن عقبة وذكر أن اهللا تعاىل أنزل يف تلك العمرة الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص البقرة قال موسى 

١٩٤  
عن العمرة يف ذي } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر ابن هشام أهنا يقال هلا عمرة القصاص ألهنم صدوا رسول اهللا 

ودخل مكة يف ذي القعدة يف } هللا عليه وسلمصلى ا{القعدة يف الشهر احلرام من سنة ست فاقتص منهم رسول اهللا 
  الشهر احلرام الذي صدوه فيه من سنة سبع



  غزوة مؤتة من أرض الشام

من عمرة القضاء إىل املدينة أقام هبا حنوا من ستة أشهر مث بعث إىل } صلى اهللا عليه وسلم{وملا صدر رسول اهللا 
مبؤتة واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب زيد  الشام يف مجادي األوىل من سنة مثان بعثه الذين أصيبوا

  فجعفر بن أيب طالب على الناس فإن أصيب جعفر فعبد اهللا بن رواحة
صلى اهللا عليه {فتجهز الناس مث هتيأوا للخروج وهم ثالثة آالف فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول اهللا 

حة بكى فقالوا ما يبكيك يا بن رواحة فقال واهللا ما يب حب الدنيا وسلموا عليهم فلما ودع عبد اهللا بن روا} وسلم
يقرأ آية من كتاب اهللا ويذكر فيها النار وإن منكم } صلى اهللا عليه وسلم{وال صبابة بكم ولكين مسعت رسول اهللا 

 فلست أدري كيف يل بالصدر بعد الورود فقال املسلمون ٧١إال واردها كان على ربك حتما مقضيا مرمي 
  صحبكم اهللا ودفع عنكم وردكم إلينا صاحلني

  فقال عبد اهللا بن رواحة
  لكنين أسأل الرمحن مغفرة

  وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا
  أو طعنة بيدي حران جمهزة
  حبربة تنفذ األحشاء والكبدا

  حىت يقال إذا مروا على جدثي
  ما أرشد اهللا من غاز وقد رشدا

  البسيط
  فودعه مث قال} صلى اهللا عليه وسلم{تى عبد اهللا بن رواحة رسول اهللا مث إن القوم هتيأوا للخروج فأ
  أنت الرسول فمن حيرم نوافله
  والوجه منه فقد أزرى به القدر
  فثبت اهللا ما آتاك من حسن

  يف املرسلني ونصرا كالذي نصروا
  إين تفرست فيك اخلري نافلة

  فراسة خالفت فيك الذي نظروا
  البسيط

  يعين املشركني
يشيعهم حىت إذا ودعهم وانصرف عنهم قال عبد اهللا بن } صلى اهللا عليه وسلم{القوم وخرج رسول اهللا  مث خرج
  رواحة

  خلف السالم على امرئ ودعته
  يف النخل خري مشيع وخليل

  الكامل
وحدث زيد بن أرقم قال كنت يتيما لعبد اهللا بن رواحة يف حجره فخرج يب يف سفره ذلك مرديف على حقيبة رحلة 

  اهللا إنه ليسري ليلة إذ مسعته ينشد أبياته هذهفو



  إذا أدنيتين ومحلت رحلي
  مسرية أربع بعد احلساء

  فشأنك فانعمى وخالك ذم
  وال أرجع إيل أهلي ورائي
  وجاء املسلمون وغادروين
  بأرض الشام مشتهى الثواء
  وردك كل ذي رحم قريب
  إىل الرمحن منقطع الرجاء
  هنالك ال أبايل طلع بعل

  ل أسافلها وراءوال خن
  الوافر

  فلما مسعتهن بكيت فخفقين بالدرة وقال وما عليك يا لكع أن يرزقين اهللا الشهادة وترجع بني شعبيت الرحل
مث مضى القوم حىت نزلوا معان من أرض الشام فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء يف مائة ألف من 

   وهبراء وبلي مائة ألف منهمالروم وانضم إليهم من خلم وجذام والقني
  فلما بلغ ذلك املسلمني أقاموا على معان ليلتني ينظرون يف أمرهم وقالوا

فنخربه بعدد عدونا فإما أن ميدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي } صلى اهللا عليه وسلم{نكتب إىل رسول اهللا 
  له

الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس فشجع الناس عبد اهللا بن رواحة فقال يا قوم واهللا إن 
بعدد وال قوة وال كثرة وما نقاتلهم إال هبذا الدين الذي أكرمنا اهللا به فانطلقوا فإمنا هي إحدى احلسنيني إما ظهور 

  وإما شهادة
  فقال الناس صدق واهللا ابن رواحة

  فمضى الناس وقال عبد اهللا يف جملسهم ذلك
  من أجأ وفرع جلبنا اخليل

  تعر من احلشيش هلا العكوم
  حذوناها من الصوان سبتا
  أزل كأن صفحته أدمي
  أقامت ليلتني على معان
  فأعقب بعد فترهتا مجوم
  فرحنا واجلياد مسومات

  تنفس يف مناخرها السموم
  فال وأيب مآب لنأتينها

  وإن كانت هبا عرب وروم
  فعبأنا أعنتها فجاءت



  عوابس والغبار هلا برمي
  ذي جلب كأن البيض فيهب

  إذا برزت قوانسها النجوم
  فراضية املعيشة طلقتها
  أسنتنا فتنكح أو تئيم

  الوافر
مث مضى الناس حىت إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم مجوع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال هلا 

  مشارف
  فالتقي الناس عندها مث دنا العدو واحناز املسلمون إىل قرية يقال هلا مؤتة

فتعيب هلم املسلمون فجعلوا على ميمنتهم رجال من بين عذرة يقال له قطبة بن قتادة وعلى مسريهتم رجال من 
  األنصار يقال له عبابة بن مالك ويقال عبادة

القوم مث حىت شاط يف رماح } صلى اهللا عليه وسلم{مث التقى الناس فاقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة براية رسول اهللا 
  أخذها جعفر فقاتل هبا حىت إذا أحلمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء

قال أحد بين مرة بن عوف وكان يف تلك الغزوة واهللا لكأين أنظر إليه حني اقتحم عنها مث عقرها مث قاتل القوم حىت 
  قتل وهو يقول

  يا حبذا اجلنة واقتراهبا
  طيبة وبارد شراهبا

  اوالروم روم قد دنا عذاهب
  علي إذ القيتها ضراهبا

  الرجز
  وكان جعفر أول من عقر يف اإلسالم فرسه

وملا قتل جعفر أخذ عبد اهللا بن رواحة الراية مث تقدم هبا وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد مث 
  قال

  اقسمت يا نفس لتنزلنه
  لتنزلن أو لتكرهنه

  إن أجلب الناس وشدوا الرنه
  هني اجلنهمايل أراك تكر

  قد طال ما قد كنت مطمئنه
  هل أنت إال نطفة يف شنه

  الرجز
  وقال أيضا

  يا نفس إال تقتلى متوتى
  هذا محام املوت قد صليت



  وما متنيت فقد أعطيت
  إن تفعلي فعلهما هديت

  السريع
  يعين صاحبيه زيدا وجعفرا

  يف أيامك هذه ما لقيت مث نزل فأتاه ابن عم له بعرق من حلم فقال شد هبذا صلبك فإنك قد لقيت
فأخذه من يده فانتهس منه هنسة مث مسع احلطمة يف ناحية الناس فقال وأنت يف الدنيا مث ألقاه من يده مث أخذ سيفه 

  فتقدم فقاتل حىت قتل
  مث أخذ الراية ثابت بن أرقم أخو بين العجالن فقال يا معشر املسلمني اصطلحوا على رجل منكم

  قالوا أنت
  فاعل فاصطلح القوم على خالد بن الوليدقال ما أنا ب

  فلما أخذ الراية دافع القوم وخاشى هبم مث احناز واحنيز عنه حىت انصرف بالناس
أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل هبا حىت قتل شهيدا مث } صلى اهللا عليه وسلم{وملا أصيب القوم قال رسول اهللا 

حىت تغريت وجوه األنصار } صلى اهللا عليه وسلم{سول اهللا أخذها جعفر فقاتل هبا حىت قتل شهيدا مث صمت ر
وظنوا أنه قد كان يف عبد اهللا بن رواحة بعض ما يكرهون مث قال أخذها عبد اهللا بن رواحة فقاتل هبا حىت قتل 

  شهيدا
ا عن مث قال لقد رفعوا إىل اجلنة فيما يرى النائم على سرر من ذهب فرأيت يف سرير عبد اهللا بن رواحة ازورار

  سريري صاحبيه فقلت عم هذا فقيل يل مضيا وتردد عبد اهللا بعض التردد مث مضى

وذكر ابن هشام أن جعفرا أخذ اللواء بيمينه فقطعت فأخذه بشماله فقطعت فاحتضنه بعضديه حىت قتل وهو ابن 
  ثالث وثالثني سنة فأثابه اهللا بذلك جناحني يطري هبما حيث شاء

  ربه يومئذ فقطعه نصفنيويقال إن رجال من الروم ض
قال باملدينة ملا أصيبوا قبل أن يأتيه نعيهم مر علي جعفر بن } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر ابن عقبة أن رسول اهللا 

  أيب طالب يف املالئكة يطري كما يطريون له جناحان
صلى اهللا عليه {ول اهللا خبرب أهل مؤتة فقال له رس} صلى اهللا عليه وسلم{قال وقدم يعلي بن منبه على رسول اهللا 

  إن شئت فأخربين وإن شئت أخربتك} وسلم
  خربهم كله ووصفه له} صلى اهللا عليه وسلم{قال فأخربين يا رسول اهللا فأخربه رسول اهللا 

  فقال والذي بعثك باحلق ما تركت من حديثهم حرفا واحدا مل تذكره وإن أمرهم لكما ذكرت
  إن اهللا رفع يل األرض حىت رأيت معتركهم }صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

صلى اهللا عليه {وحدثت أمساء بنت عميس امرأة جعفر قالت ملا أصيب جعفر وأصحابه دخل علي رسول اهللا 
  فقال ايتيين ببين جعفر} وسلم

  وقد كانت غسلتهم ودهنتهم ونظفتهم
بكيك أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء قال قالت فأتيته هبم فشمهم وذرفت عيناه فقلت يا رسول اهللا بأيب أنت ما ي

  نعم أصيبوا هذا اليوم
  قالت فقمت أصيح واجتمع إيل النساء



إىل أهله فقال ال تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا هلم طعاما فإهنم قد } صلى اهللا عليه وسلم{وخرج رسول اهللا 
  شغلوا بأمر صاحبهم

  احلزن} صلى اهللا عليه وسلم{يف وجه رسول اهللا وقالت عائشة رضي اهللا عنها ملا أيت نعي جعفر عرفنا 
واملسلمون ولقيهم } صلى اهللا عليه وسلم{وملا انصرف خالد قافال بالناس ودنوا من املدينة تلقاهم رسول اهللا 

مقبل مع القوم على دابة فقال خذوا الصبيان فامحلوهم } صلى اهللا عليه وسلم{الصبيان يشتدون ورسول اهللا 
  فروأعطوين ابن جع

فأتى بعبد اهللا بن جعفر فأخذه فحمله بني يديه وجعل الناس حيثون على اجليش التراب ويقولون يا فرار فررمت يف 
  ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء اهللا} صلى اهللا عليه وسلم{سبيل اهللا فيقول رسول اهللا 

م بن العامر بن املغرية مايل ال أرى سلمة المرأة سلمة بن هشا} صلى اهللا عليه وسلم{وقالت أم سلمة زوج النيب 
قالت واهللا ما يستطيع أن خيرج كلما خرج صاح به الناس يا } صلى اهللا عليه وسلم{حيضر الصالة مع رسول اهللا 

  فرار فررمت يف سبيل اهللا حىت قعد يف بيته فما خيرج
م قيس بن املسحر اليعمري يعتذر مما صنع وقد قال فيما كان من أمر الناس وأمر خالد وخماشاته بالناس وانصرافه هب

  يومئذ وصنع الناس
  واهللا ال تنفك نفسي تلومين

  على موقفي واخليل قابعة قتل
  وقفت هبا ال مستحيزا فنافذا

  وال مانعا من كان حم له القتل
  على أنين آسيت نفسي خبالد
  أال خالد يف القوم ليس له مثل

  وجاشت إىل النفس من حنو جعفر
   ينفع النابل النبلمبؤتة إذ ال

  وضم إلينا حجزتيهم كليهما
  مهاجرة ال مشركون وال عزل

  الطويل
  فبني قيس يف شعره ما اختلف الناس فيه من ذلك أن القوم حاجزوا وكرهوا املوت وحقق احنياز خالد مبن معه

  وكان مما بكي به أصحاب مؤتة قول حسان بن ثابت
  تأوبين ليل بيثرب أعسر

  لناس مسهروهم إذا ما هوم ا
  لذكرى حبيب هيجت يل عربة
  سفوحا وأسباب البكاء التذكر

  بلى إن فقدان احلبيب بلية
  وكم من كرمي يبتلى مث يصرب
  رأيت خيار املؤمنني تواردوا



  شعوب وخلفا بعدهم يتأخر
  فال يبعدن اهللا قتلى تباعدوا
  مجيعا وأسباب املنية ختطر

  غداة مضوا باملؤمنني يقودهم
  ن النقيبة أزهرإىل املوت ميمو

  أغر كضوء البدر من آل هاشم
  أيب إذا سيم الطالمة جيسر
  فطاعن حىت مال غري موسد

  مبعترك فيه قنا متكسر
  فصار مع املستشهدين ثوابه
  جنان وملتف احلدائق أخضر
  وكنا نرى يف جعفر من حممد
  وفاء وأمرا حازما حني يأمر

  وما زال يف اإلسالم من آل هاشم
  ومفخر دعائم عز ال يزلن

  هم جبل اإلسالم والناس حوهلم
  رضام إىل طود يروق ويقهر
  هباليل منهم جعفر وابن أمه
  علي ومنهم أمحد املتخري

  ومحزة والعباس منهم ومنهم
  عقيل وماء العود من حيث يعصر
  هبم تفرج الألواء يف كل مأزق

  عماس إذا ما ضاق بالناس مصدر
  هم أولياء اهللا أنزل حكمه

  الكتاب املطهر عليهم وفيهم ذا
  الطويل

  وقال كعب بن مالك يف ذلك
  نام العيون ودمع عينك يهمل

  سحاكما وكف الطباب املخضل
  يف ليلة وردت علي مهومها
  طورا أحن وتارة أمتلمل

  واعتادين حزن فبت كأنين
  ببنات نعش والسماك موكل



  وكأمنا بني اجلوانح واحلشا
  مما تأوبين شهاب مدخل
  تتابعوا وجدا على النفر الذين

  يوما مبؤتة أسندوا مل ينقلوا
  صلى اإلله عليهم من فتية

  وسقى عظامهم الغمام املسبل
  صربوا مبؤتة لإلله نفوسهم

  حذر الردي وخمافة أن ينكلوا
  فمضوا أمام املسلمني كأهنم
  فنق عليهن احلديد املرفل
  إذ يهتدون جبعفر ولوائه
  قدام أوهلم فنعم األول

  حىت تفرجت الصفوف وجعفر
  حيث التقى وعث الصفوف جمدل

  فتغري القمر املنري لفقده
  والشمس قد كسفت وكادت تأفل

  قوم عال بنيانه من هاشم
  فرعا أشم وسؤددا ما ينقل
  قوم هبم عصم اإلله عباده
  وعليهم نزل الكتاب املنزل
  فضلوا املعاشر عزة وتكرما
  وتغمدت أحالمهم من جيهل
  ال يطلقون إىل السفاه جباهم

  يبهم حبق يفصلويرى خط
  بيض الوجوه ترى بطون أكفهم
  تندى إذا اعتذر الزمان املمحل

  وهبديهم رضي اإلله خللقه
  وجبدهم نصر النيب املرسل

  الكامل
  وقال حسان بن ثابت يبكي جعفرا

  ولقد بكيت وعز مهلك جعفر
  حب النيب على الربية كلها

  ولقد جزعت وقلت حني نعيت يل



  من للجالد لدى العقاب وظلها
  بالبيض حني تسل من أغمادها
  ضربا وإهنال الرماح وعلها
  بعد ابن فاطمة املبارك جعفر

  خري الربية كلها وأجلها
  رزءا وأكرمها مجيعا حمتدا
  وأعزها متظلما وأذهلا

  للحق حني ينوب غري تنحل
  كذبا وأنداها يدا وأبلها
  بالعرف غري حممد ال مثله
  حي من أحياء الربية كلها

  الكامل
  عر من املسلمني ممن رجع عن غزوة مؤتةوقال شا

  كفى حزنا أين رجعت وجعفر
  وزيد وعبد اهللا يف رمس أقرب
  قضوا حنبهم ملا مضوا لسبيلهم
  وخلفت للبلوى مع املتغري

  الطويل
واستشهد يوم مؤتة من املسلمني سوى األمراء الثالثة رضي اهللا عنهم من قريش مث من بين عدي بن كعب مسعود 

  حارثة بن األسود بن
  ومن بين مالك بن حسل وهب بن سعد بن أيب سرح

  ومن األنصار عباد بن قيس من بين احلارث بن اخلزرج واحلارث بن النعمان بن إساف من بين غنم بن مالك بن
النجار وسراقة بن عمر بن عطية بن خنساء من بين مازن بن النجار وأبو كليب ويقال أبو كالب وجابر ابنا عمرو 

  عوف بن مبذول ومها ألب وأم بن زيد بن
  وعمر وعامر ابنا سعد بن احلارث بن عباد من بين مالك بن أفصى

  وهؤالء األربعة عن ابن هشام

  غزوة الفتح

  بعد بعثه إىل مؤتة مجادي اآلخرة ورجبا} صلى اهللا عليه وسلم{وأقام رسول اهللا 
ل ذلك متعادين وكان الذي هاج ما بينهم أن حليفا مث عدت بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة على خزاعة ومل يزالوا قب

لألسود بن رزن الديلي خرج تاجرا فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله فعدت بنو بكر على 
رجل من خزاعة فقتلوه فعدت خزاعة قبيل اإلسالم على بين األسود بن رزن سلمى وكلثوم وذؤيب وهم منحر بين 



انوا يف اجلاهلية يودون ديتني لفضلهم يف قومهم فقتلتهم خزاعة بعرفة عند أنصاب احلرم مث حجز كنانة وأشرافهم ك
  بينهم اإلسالم وتشاغل الناس به

  ودخلت بنو بكر يف عقد قريش} صلى اهللا عليه وسلم{فلما كان صلح احلديبية دخلت خزاعة يف عقد رسول اهللا 
ا حىت بيتوا خزاعة على الوتري ماء هلم فأصابوا منهم رجال وحتاجزوا فلما كانت اهلدنة اغتنمتها بنو الديل فخرجو

  واقتتلوا ورفدت قريش بين بكر بالسالح وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفيا
من العهد } صلى اهللا عليه وسلم{فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة ونقضوا ما كان بينهم وبني رسول اهللا 

استحلوا منهم وكانوا يف عقده وعهده خرج عمرو بن سامل اخلزاعي الكعيب حىت قدم على رسول اهللا وامليثاق مبا 
  املدينة فوقف عليه وهو جالس يف املسجد بني ظهري الناس فقال} صلى اهللا عليه وسلم{

  يا رب إين ناشد حممدا
  حلف أبينا وأبيه األتلدا
  قد كنتم ولدا وكنا والدا
  دامثت أسلمنا فلم ننزع ي

  فانصر هداك اهللا نصرا أعتدا
  وادع عباد اهللا يأتوا مددا
  فيهم رسول اهللا قد جتردا

  أبيض مثل البدر يسمو صعدا
  إن سيم خسفا وجهه تربدا
  يف فيلق كالبحر جيري مزبدا
  إن قريشا أخلفوك املوعدا
  ونقضوا ميثاقك املؤكدا

  وجعلوا يل يف كداء رصدا
  وزعموا أن لست أدعو أحدا

  أقل عدداوهم أذل و
  هم بيتونا بالوتري هجدا
  وقتلونا ركعا وسجدا

  الكامل
  يقول قتلنا وقد أسلمنا

عنان } صلى اهللا عليه وسلم{نصرت يا عمرو بن سامل مث عرض لرسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  من السماء فقال إن هذه السحابة لتستهل بنصر بين كعب

املدينة فأخربوه مبا } صلى اهللا عليه وسلم{فر من خزاعة حىت قدموا على رسول اهللا مث خرج بديل بن ورقاء يف ن
  أصيب منهم ومظاهرة قريش بين بكر عليهم مث انصرفوا راجعني إىل مكة

  للناس كأنكم بأيب سفيان قد جاءكم ليشد العقد وليزيد يف املدة} صلى اهللا عليه وسلم{وقد قال رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {يف أصحابه حىت لقوا أبا سفيان بعسفان قد بعثته قريش إىل رسول اهللا  ومضى بديل بن ورقاء



ليشد العقد ويزيد يف املدة وقد رهبوا الذي صنعوا فلما لقي أبو سفيان بديال قال من أين أقبلت يا بديل } وسلم
  ساحل ويف بطن هذا الواديقال سريت يف خزاعة يف هذا ال} صلى اهللا عليه وسلم{وظن أنه قد أتى رسول اهللا 
  قال أوما جئت حممدا قال ال

  فلما راح بديل إىل مكة قال أبو سفيان لئن كان بديل جاء املدينة لقد علف هبا النوى
  فأتى مربك راحلته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه النوى فقال أحلف باهللا لقد جاء بديل حممدا

  ابنته أم حبيبة فلما ذهب مث خرج أبو سفيان حىت قدم املدينة فدخل على
طوته عنه فقال يا بنية ما أدري أرغبت يب عن هذا الفراش أم } صلى اهللا عليه وسلم{ليجلس على فراش رسول اهللا 

وأنت رجل جنس مشرك فلم أحب أن جتلس } صلى اهللا عليه وسلم{رغبت به عين قالت بل هو فراش رسول اهللا 
  عليه

  ي شرقال واهللا يا بنية لقد أصابك بعد
فكلمه فلم يرد عليه شيئا مث ذهب إىل أيب بكر فكلمه أن يكلم } صلى اهللا عليه وسلم{مث خرج حىت أيت رسول اهللا 

  فقال ما أنا بفاعل} صلى اهللا عليه وسلم{له رسول اهللا 

إال الذر  فواهللا لو مل أجد} صلى اهللا عليه وسلم{مث أتى عمر بن اخلطاب فكلمه فقال أنا أشفع لكم إىل رسول اهللا 
  جلاهدتكم به

وعندها حسن بن } صلى اهللا عليه وسلم{مث خرج حىت دخل على علي بن أيب طالب وعنده فاطمة بنت رسول اهللا 
علي غالم يدب بني يديها فقال يا علي إنك أمس القوم يب رمحا وإين قد جئت يف حاجة فال أرجعن كما جئت 

على أمر ما نستطيع أن نكلمه } صلى اهللا عليه وسلم{م رسول اهللا فاشفع يل قال وحيك يا أبا سفيان واهللا لقد عز
  فيه

فالتفت إىل فاطمة فقال يا بنت حممد هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجري بني الناس فيكون سيد العرب إىل آخر 
  الدهر

قال يا أبا حسن } لمصلى اهللا عليه وس{قالت واهللا ما بلغ بين ذلك أن جيري بني الناس وما جيري أحد على رسول اهللا 
  إين أرى األمور قد اشتدت علي فانصحين

قال واهللا ما أعلم شيئا يغين عنك شيئا ولكنك سيد بين كنانة فقم فأجر بني الناس مث احلق بأرضك قال أوتري ذلك 
  مغنيا عين شيئا قال ال واهللا ما أظنه ولكنين ال أجد لك غري ذلك

  د أجرت بني الناسفقام أبو سفيان فقال أيها الناس إين ق
  مث ركب بعريه فانطلق

فلما قدم على قريش قالوا ما وراءك قال جئت حممدا فكلمته فواهللا ما رد علي شيئا مث جئت ابن أيب قحافة فلم أجد 
  فيه خريا

  مث جئت ابن اخلطاب فوجدته أدىن العدو
ته فواهللا ما أدري هل يغين شيئا أم ال ويقال أعدي العدو مث أتيت عليا فوجدته ألني القوم وقد أشار علي بشيء صنع

  قالوا ومب أمرك قال أمرين أن أجري بني الناس ففعلت
  قالوا فهل أجاز ذلك حممد قال ال

  قالوا ويلك واهللا ما زاد الرجل على أن لعب بك فما يغين عنك ما قلت



  قال ال واهللا ما وجدت غري ذلك
هاز وأمر أهله أن جيهزوه فدخل أبو بكر على ابنته عائشة وهي الناس باجل} صلى اهللا عليه وسلم{وأمر رسول اهللا 

أن } صلى اهللا عليه وسلم{فقال أي بنية أمركم رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{حترك بعض جهاز رسول اهللا 
  جتهزوه قالت نعم فتجهز

  قال فأين ترينه يريد قالت ال واهللا ما أدري
أعلم الناس أنه سائر إىل مكة وأمرهم باجلد والتهيؤ وقال اللهم خذ العيون } صلى اهللا عليه وسلم{مث إن رسول اهللا 

  واألخبار عن قريش حىت نبغتها يف بالدها فتجهز الناس

} صلى اهللا عليه وسلم{وكتب حاطب بن أيب بلتعة عند ذلك كتابا إىل قريش خيربهم بالذي أمجع عليه رسول اهللا 
  أة وجعل هلا جعال على أن تبلغه قريشامن األمر يف السري إليهم مث أعطاه امر

  فجعلته يف رأسها مث فتلت عليه قروهنا مث خرجت به
اخلرب من السماء مبا صنع حاطب فبعث علي بن أيب طالب والزبري بن العوام } صلى اهللا عليه وسلم{وأيت رسول اهللا 

  فقال أدركا امرأة كتب معها حاطب إىل قريش حيذرهم ما أمجعنا له يف أمرهم
فخرجا حىت أدركاها فاستنزالها والتمسا يف رحلها فلم جيدا شيئا فقال هلا علي أحلف باهللا ما كذب رسول اهللا وال 

  كذبنا ولتخرجن هذا الكتاب أو لنكشفنك
  فلما رأت اجلد منه استخرجت الكتاب من قرون رأسها فدفعته إليه

  } صلى اهللا عليه وسلم{فأتى به رسول اهللا 
حاطبا فقال يا حاطب ما محلك على هذا قال يا رسول اهللا أما واهللا إين } صلى اهللا عليه وسلم{فدعا رسول اهللا 

ملؤمن باهللا وبرسوله ما غريت وال بدلت ولكين كنت امرء ليس يل يف القوم من أصل وال عشرية وكان يل بني 
  الرجل نافقأظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليه فقال عمر يا رسول اهللا دعين فألضرب عنقه فإن 

وما يدريك يا عمر لعل اهللا قد اطلع إيل أصحاب بدر يوم بدر فقال اعملوا } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  ما شئتم فقد غفرت لكم

فأنزل اهللا يف حاطب يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة وقد كفروا مبا 
  ات كلها إىلجاءكم من احلق اآلي

قوله قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون اهللا 
  إىل آخر القصة ٤ - ١كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهللا وحده املمتحنة 

فره حىت نزل مبر الظهران يف عشرة آالف من املسلمني وقيل يف اثين لس} صلى اهللا عليه وسلم{مث مضى رسول اهللا 
  عشر ألفا فسبعت سليم وقيل ألفت وألفت مزينة ويف كل القبائل عدد وإسالم

  املهاجرون واألنصار فلم يتخلف عنه منهم أحد} صلى اهللا عليه وسلم{وأوعب مع رسول اهللا 

ملطلب وابن عمته عبد اهللا بن أيب أمية بن املغرية لقياه بنيق العقاب وقد كان ابن عمه أبو سفيان بن احلارث بن عبد ا
فيما بني مكة واملدينة فالتمسا الدخول عليه وكلمته أم سلمة فيهما وهي أخت عبد اهللا منهما فقالت يا رسول اهللا 

  ابن عمك وابن عمتك وصهرك
  فهو الذي قال يل مبكة ما قال قال ال حاجة يل هبما أما ابن عمي فهتك عرضي وأما ابن عميت وصهري



فلما خرج اخلرب إليهما بذلك قال أبو سفيان ومعه بين له واهللا ليأذنن يل أو آلخذن بيد بين هذا مث لنذهنب يف األرض 
  حىت منوت عطشا وجوعا
  رق هلما مث أذن هلما فدخال عليه فأسلما وأنشده أبو سفيان} صلى اهللا عليه وسلم{فلما بلغ ذلك رسول اهللا 
  لعمرك إين يوم أمحل راية

  لتغلب خيل الالت خيل حممد
  لكاملدجل احلريان أظلم ليله

  فهذا أواين حني أهدي وأهتدي
  هداين هاد غري نفسي وقادين
  مع اهللا من طردت كل مطرد

  الطويل
  رديف صدره وقال أنت طردتين كل مط} صلى اهللا عليه وسلم{فزعموا أنه ملا أنشده هذا البيت ضرب رسول اهللا 

  على قريش فال يأتيهم خرب عنه وال يدرون ما هو فاعل} صلى اهللا عليه وسلم{وعميت األخبار عن رسول اهللا 
  وخرج يف تلك الليايل أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون األخبار

ق مهاجرا بعياله وكان قبل ببعض الطري} صلى اهللا عليه وسلم{وكان العباس بن عبد املطلب قد لقى رسول اهللا 
  عنه راض} صلى اهللا عليه وسلم{ذلك مقيما مبكة على سقايته ورسول اهللا 

مر الظهران قلت واصباح قريش واهللا لئن دخل رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{قال العباس فلما نزل رسول اهللا 
  قريش إىل آخر الدهرمكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه هلالك } صلى اهللا عليه وسلم{

البيضاء فخرجت عليها حىت جئت األراك فقلت لعلي أجد } صلى اهللا عليه وسلم{فجلست على بغلة رسول اهللا 
ليخرجوا إليه } صلى اهللا عليه وسلم{بعض احلطابة أو صاحب لنب أو ذا حاجة يأيت مكة فيخربهم مبكان رسول اهللا 

  فيستأمنوه
ما خرجت له إذ مسعت كالم أيب سفيان وبديل بن ورقاء ومها يتراجعان وأبو سفيان فواهللا إين ألسري عليها والتمس 

  يقول ما رأيت كالليلة نريانا قط وال عسكرا

قال يقول بديل هذه واهللا خزاعة محستها احلرب فيقول أبو سفيان خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نرياهنا 
  وعسكرها

  ف صويت فقال أبو الفضل قلت نعمقال فعرفت صوته فقلت يا أبا حنظلة فعر
يف الناس واصباح قريش } صلى اهللا عليه وسلم{قال مالك فداك أيب وأمي قلت وحيك يا أبا سفيان هذا رسول اهللا 

  واهللا
قال فما احليلة فداك أيب وأمي قلت واهللا لئن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب يف عجز هذه البغلة حىت آتى بك 

  فأستأمنه لك} يه وسلمصلى اهللا عل{رسول اهللا 
فركب خلفي ورجع صاحباه فجئت به كلما مر بنار من نريان املسلمني قالوا من هذا فإذا رأوا بغلة رسول اهللا 

  وأنا عليها قالوا عم رسول اهللا على بغلته} صلى اهللا عليه وسلم{
الدابة قال أبو سفيان عدو  حىت مررت بنار عمر بن اخلطاب فقال من هذا وقام إيل فلما رأى أبا سفيان على عجز

  اهللا احلمد هللا الذي أمكن منك بغري عقد وال عهد



وركضت البغلة فسبقته مبا تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء } صلى اهللا عليه وسلم{مث خرج يشتد حنو رسول اهللا 
  } صلى اهللا عليه وسلم{فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول اهللا 

  ا رسول اهللا هذا أبو سفيان قد أمكن اهللا منه بغري عهد وال عقد فدعين فألضرب عنقهودخل عليه عمر فقال ي
فأخذت برأسه فقلت واهللا ال } صلى اهللا عليه وسلم{قلت يا رسول اهللا إين قد أجرته مث جلست إىل رسول اهللا 

  يناجيه الليلة رجل دوين
جال بين عدي بن كعب ما قلت هذا ولكنك قد فلما أكثر عمر يف شأنه قلت مهال يا عمر فواهللا لو كان من ر

  عرفت أنه من رجال بين عبد مناف
فقال مهال يا عباس فواهللا إلسالمك يوم أسلمت كان أحب إيل من إسالم اخلطاب لو أسلم وما يب إال أين عرفت أن 

اهللا عليه  صلى{من إسالم اخلطاب فقال رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{إسالمك كان أحب إىل رسول اهللا 
اذهب به يا عباس إىل رحلك فإذا أصبحت فائتين به فذهبت به إىل رحلي فبات عندي فلما أصبحت } وسلم

فلما رآه قال وحيك يا أبا سفيان أمل يأن لك أن تعلم أنه ال إله إال } صلى اهللا عليه وسلم{غدوت به إىل رسول اهللا 
واهللا لقد ظننت أن لو كان مع اهللا إله غريه لقد أغىن شيئا اهللا قال بأيب أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك 

  بعد

قال وحيك يا أبا سفيان أمل يأن لك أن تعلم أين رسول اهللا قال بأيب أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما 
  واهللا هذه فإن يف نفسي منها شيئا حىت اآلن

  مدا رسول اهللا قبل أن تضرب عنقكقال له العباس وحيك أسلم واشهد أن ال إله إال اهللا وأن حم
  قال فشهد شهادة احلق وأسلم

  قال العباس قلت يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل حيب الفخر فاجعل له شيئا
  قال نعم من دخل دار أيب سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل املسجد فهو آمن

يا عباس احبسه مبضيق الوادي عند خطم اجلبل حىت } ه وسلمصلى اهللا علي{فلما ذهب لينصرف قال رسول اهللا 
  متر به جنود اهللا فرياها

أن أحبسه فمرت القبائل على راياهتا كلما } صلى اهللا عليه وسلم{قال فخرجت فحبسته حيث أمرين رسول اهللا 
  مرت قبيلة قال يا عباس من هذه فأقول سليم

  فيقول مايل ولسليم
  هؤالء فأقول مزينةمث متر القبيلة فيقول من 

  فيقول مايل وملزينة
  حىت نفذت القبائل ما متر قبيلة

  إال سألين عنها فإذا أخربته هبم قال مايل ولبين فالن
يف كتيبته اخلضراء فيها املهاجرون واألنصار ال يرى منهم إال احلدق من } صلى اهللا عليه وسلم{حىت مر رسول اهللا 

  يف املهاجرين واألنصار} صلى اهللا عليه وسلم{هؤالء قلت هذا رسول اهللا احلديد قال سبحان اهللا يا عباس من 
  قال ما ألحد هبؤالء قبل وال طاقة واهللا يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما

  قلت يا أبا سفيان إهنا النبوة
  قال فنعم إذن



  قلت النجاء إىل قومك
هذا حممد قد جاءكم فيما ال قبل لكم به فمن دخل دار أيب  حىت إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش

  سفيان فهو آمن
  فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت اقتلوا احلميت الدسم األمحس قبح من طليعة قوم

  قال وحيكم ال تغرنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم ما ال قبل لكم به فمن دخل دار أيب سفيان فهو آمن
  قاتلك اهللا وما تغين عنا دارك قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل املسجد فهو آمنقالوا 

  فتفرق الناس إىل دورهم وإىل املسجد

إىل ذي طوى وقف على راحلته معتجرا بشقة برد حربة محراء وإنه } صلى اهللا عليه وسلم{وملا انتهى رسول اهللا 
  هللا به من الفتح حىت إن عثنونة ليكاد ميس وسط الرحلليضع رأسه تواضعا هللا حني رأى ما أكرمه ا

  وملا وقف هناك قال أبو قحافة وقد كف بصره البنة له من أصغر ولده أي بنية اظهري يب على أيب قبيس
  فأشرفت به عليه فقال أي بنية ماذا ترين قالت أرى سوادا جمتمعا قال تلك اخليل

  ومدبرا قالت وأرى رجال يسعى بني يدي السواد مقبال
  قال أي بنية ذلك الوازع الذي يأمر اخليل ويتقدم إليها

  مث قالت قد واهللا انتشر السواد
  فقال قد واهللا إذن دفعت اخليل فأسرعي يب إىل بييت

  فاحنطت به وتلقاه اخليل قبل أن يصل إىل بيته ويف عنق اجلارية طوق من ورق فيلقاها رجل فيقتطعه من عنقها
صلى {مكة ودخل املسجد أتاه أبو بكر بأبيه يقوده فلما رآه } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا قالت فلما دخل رسول 

قال هال تركت الشيخ يف بيته حىت أكون أنا آتيه فيه فقال أبو بكر يا رسول اهللا هو أحق أن ميشي } اهللا عليه وسلم
  إليك من أن متشي إليه

  قال فأجلسه بني يديه مث مسح صدره مث قال له أسلم
  أسلمف

  وكأن رأسه ثغامة فقال غريوا هذا من شعره} صلى اهللا عليه وسلم{ورآه رسول اهللا 
  مث قام أبو بكر فأخذ بيد أخته فقال أنشد اهللا واإلسالم طوق أخيت

  فلم جيبه أحد فقال أي أخية احتسيب طوقك فواهللا إن األمانة اليوم يف الناس لقليل
ني فرق جيشه من ذي طوى الزبري بن العوام أن يدخل يف بعض الناس ح} صلى اهللا عليه وسلم{وأمر رسول اهللا 

  من كدى وكان على اجملنبة اليسرى وأمر سعد بن عبادة أن يدخل يف بعض الناس من كداء
  فذكروا أن سعدا حني وجه داخال قال
  اليوم يوم امللحمة اليوم تستحل احلرمة

اهللا عنه فقال يا رسول اهللا امسع ما قال سعد ما نأمن أن  فسمعها رجل من املهاجرين قيل هو عمر بن اخلطاب رضي
  تكون له يف قريش صولة

  لعلي بن أيب طالب أدركه فخذ الراية فكن أنت تدخل هبا} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  ويقال إنه أمر الزبري بذلك وجعله مكان سعد على األنصار مع املهاجرين

  } صلى اهللا عليه وسلم{باحلجون وغرز هبا راية رسول اهللا فسار الزبري بالناس حىت وقف 



على } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر غري ابن إسحاق أن ضرار بن اخلطاب قال يومئذ شعرا استعطف فيه رسول اهللا 
  قريش حني مسع قول سعد وهو من أجود شعر قاله

  يا نيب اهلدى إليك حلاحي
  قريش والت حني جلاء

  األرضحني ضاقت عليهم سعة 
  وعاداهم إله السماء

  والتقت حلقتا البطان على القوم
  ونودوا بالصيلم الصلعاء

  إن سعدا يريد قاصمة الظهر
  بأهل احلجون والبطحاء

  خزرجي لو يستطيع من الغيظ
  رمانا بالنسر والعواء

  فاهنينه فإنه األسد األسود
  والليث والغ يف الدماء
  فلئن أقحم اللواء ونادى

  أهل اللواءيا محاة اللواء 
  لتكونن بالبطاح قريش

  فقعة القاع يف أكف اإلماء
  اخلفيف

  الراية من سعد بن عبادة فيما ذكروا} صلى اهللا عليه وسلم{فحينئذ انتزع رسول اهللا 
  واهللا أعلم

 خالد بن الوليد وكان على اجملنبة اليمىن فدخل من الليط أسفل مكة فلقيته} صلى اهللا عليه وسلم{وأمر رسول اهللا 
بنو بكر فقاتلوه فقتل منهم قريب من عشرين رجال ومن هذيل ثالثة أو أربعة واهنزموا وقتلوا باحلزورة حىت بلغ 

قتلهم باب املسجد وهرب فضضهم حىت دخلوا الدور وارتفعت طائفة منهم على اجلبال واتبعهم املسلمون 
  بالسيوف

  } صلى اهللا عليه وسلم{بني يدي رسول اهللا وأقبل أبو عبيدة بن اجلراح بالصف من املسلمني ينصب ملكة 
  من أذاخر يف املهاجرين األولني حىت نزل بأعلى مكة وضربت هناك قبته} صلى اهللا عليه وسلم{ودخل رسول اهللا 

ثنية كداء نظر إىل البارقة على اجلبل مع فضض املشركني فقال ما هذا } صلى اهللا عليه وسلم{وملا عال رسول اهللا 
القتال فقال املهاجرون نظن أن خالدا قوتل وبدئ بالقتال فلم يكن بد من أن يقاتل من قاتله وما كان وقد هنيت عن 
  ليعصيك وال ليخالف أمرك} صلى اهللا عليه وسلم{يا رسول اهللا 

  من الثنية فأجاز على احلجون} صلى اهللا عليه وسلم{فهبط رسول اهللا 
  ب الكعبةواندفع الزبري بن العوام مبن معه حىت وقف ببا



  } صلى اهللا عليه وسلم{وجرح رجالن من أصحاب رسول اهللا 
  قد عهد إىل امرائه من املسلمني حني أمرهم أن} صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 

يدخلوا مكة أن ال يقاتلوا إال من قاتلهم إال أنه قد عهد يف نفر مساهم أمر بقتلهم وإن وجدوا حتت أستار الكعبة 
مث ارتد } صلى اهللا عليه وسلم{ بن سعد بن أيب سرح وكان قد أسلم وكتب الوحي لرسول اهللا منهم عبد اهللا

} صلى اهللا عليه وسلم{مشركا ففر يومئذ إىل عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة فغيبه حىت أتى به رسول اهللا 
  بعد أن اطمأن الناس فاستأمن له

صمت طويال مث قال نعم فلما انصرف عنه عثمان قال رسول اهللا } مصلى اهللا عليه وسل{فزعموا أن رسول اهللا 
  ملن حوله من أصحابه لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه} صلى اهللا عليه وسلم{

إن النيب ال يقتل } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رجل من األنصار فهال أومأت إيل يا رسول اهللا فقال رسول اهللا 
  باإلشارة

  ن النيب ال ينبغي أن تكون له خائنة أعنيويف رواية إ
مصدقا } صلى اهللا عليه وسلم{ومنهم عبد اهللا بن خطل رجل من بين تيم بن غالب كان مسلما فبعثه رسول اهللا 

وكان معه رجل مسلم خيدمه فأمره أن يصنع له طعاما ونام فاستيقظ ومل يصنع له شيئا فعدا عليه فقتله مث ارتد 
فأمر بقتلهما معه فقتلت إحدامها وهربت } صلى اهللا عليه وسلم{تان تغنيان هبجاء رسول اهللا مشركا وكانت له قين

  فأمنها} صلى اهللا عليه وسلم{األخرى حىت استؤمن هلا رسول اهللا 
  إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه} صلى اهللا عليه وسلم{وقيل يومئذ لرسول اهللا 

  مي وأبو برزة األسلمي اشتركا يف دمهفقتله سعيد بن حريث املخزو
مبكة وملا } صلى اهللا عليه وسلم{ومنهم احلويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن قصي وكان ممن يؤذي رسول اهللا 

من مكة يريد هبما املدينة خنس } صلى اهللا عليه وسلم{محل العباس بن عبد املطلب فاطمة وأم كلثوم بنيت رسول اهللا 
  فرمى هبما إىل األرض فقتله يوم الفتح علي بن أيب طالبهبما احلويرث هذا 

ومنهم مقيس بن صبابة الليثي وكان أخوه هشام بن صبابة قد قتله رجل من األنصار خطأ فقدم مقيس بعد ذلك 
املدينة مظهرا اإلسالم حىت إذا وجد غرة من قاتل أخيه عدا عليه فقتله مث } صلى اهللا عليه وسلم{على رسول اهللا 

  بقريش مشركاحلق 
بقتله فقتله منيلة بن عبد اهللا رجل من قومه فقالت } صلى اهللا عليه وسلم{وقد تقدم ذكر ذلك فألجله أمر سول اهللا 

  أخت مقيس يف ذلك
  لعمري لقد أخزي منيلة رهطه
  وفجع أضياف الشتاء مبقيس

  فلله عينا من رأى مثل مقيس
  إذا النفساء أصبحت مل خترس

  الطويل
مبكة } صلى اهللا عليه وسلم{الة لبين عبد املطلب ولعكرمة بن أيب جهل وكانت تؤذي رسول اهللا ومنهم سارة مو

  فاستؤمن هلا فأمنها وبقيت حىت أوطأها رجل من الناس فرسا يف زمان عمر بن اخلطاب باألبطح فقتلها



تلوا فيهم محاس بن قيس وكان صفوان بن أمية وعكرمة بن أيب جهل وسهيل بن عمرو قد مجعوا أناسا باخلندمة ليقا
  بن خالد أخو بين بكر وكان قد أعد سالحا وأصلح منها فقالت له امرأته ملاذا تعد ما أرى قال حملمد وأصحابه

  قالت واهللا ما أراه يقوم حملمد شيء قال واهللا إين ألرجو أن أخدمك بعضهم مث قال
  إن يقبلوا اليوم فمايل عله
  هذا سالح كامل وأله

  يع السلهوذو غرارين سر
  السريع

مث شهد اخلندمة فلما لقيهم املسلمون من أصحاب خالد بن الوليد ناوشوهم شيئا من قتال فقتل كرز بن جابر 
وخنيس بن خالد كانا يف خيل خالد فشذا عنه وسلكا طريقا غري طريقه فقتال مجيعا وأصيب سلمة بن امليالء اجلهين 

زموا فخرج محاس منهزما حىت دخل بيته وقال المرأته أغلقي علي من خيل خالد وأصيب من املشركني ناس مث اهن
  بايب

  قالت فأين ما كنت تقول فقال
  إنك لو شهدت يوم اخلندمة
  إذ فر صفوان وفر عكرمة

  واستقبلتهم بالسيوف املسلمه
  يقطعن كل ساعد ومججمه
  ضربا فال تسمع إال غمغمه
  هلم هنيت خلفنا ومههمه

  همل تنطقي يف اللوم أدىن كلم
  الرجز

خلالد بن الوليد مل قاتلت وقد هنيتك عن القتال قال هم بدأونا ووضعوا فينا } صلى اهللا عليه وسلم{وقال رسول اهللا 
  السالح وأشعرونا النبل وقد كففت يدي ما استطعت

  قضاء اهللا خري} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
أيب جهل عامدا لليمن فأقبل عمري بن وهب بن خلف إىل وفر يومئذ صفوان بن أمية عامدا للبحر وعكرمة بن 

فقال يا نيب اهللا إن صفوان بن أمية سيد قومه وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
  فإنك قد أمنت األمحر واألسود} صلى اهللا عليه وسلم{يف البحر فأمنه 

  ابن عمك فهو آمن أدرك} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  قال يا رسول اهللا فأعطين آية يعرف هبا أمانك

  عمامته اليت دخل فيها مكة} صلى اهللا عليه وسلم{فأعطاه رسول اهللا 

فخرج هبا عمري حىت أدركه جبدة وهو يريد أن يركب البحر فقال يا صفوان فداك أيب وأمي اهللا اهللا يف نفسك أن 
  قد جئتك به قال ويلك اغرب عين فال تكلمين} لى اهللا عليه وسلمص{هتلكها فهذا أمان من رسول اهللا 

قال أي صفوان فداك أيب وأمي أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخري الناس ابن عمك عزه عزك وشرفه 
  شرفك وملكه ملكك



  قال إين أخافه على نفسي
  قال هو أحلم من ذلك وأكرم

  فقال صفوان} اهللا عليه وسلمصلى {فرجع معه حىت وقف به على رسول اهللا 
  إن هذا يزعم أنك أمنتين

  قال صدق
  قال فاجعلين فيه باخليار شهرين
  قال أنت باخليار أربعة أشهر

وأقبلت أم حكيم بنت احلارث بن هشام وكانت حتت عكرمة بن أيب جهل وهي مسلمة يومئذ فقالت يا رسول اهللا 
  آمن زوجي وائذن يل يف طلبه

} صلى اهللا عليه وسلم{كته ببعض هتامة وقيل باليمن فأقبل معها وأسلم فلما رآه رسول اهللا فأذن هلا وأمنه فأدر
  وثب إليه فرحا وما عليه رداء

وكانت فاختة بنت الوليد حتت صفوان بن أمية وكانت أسلمت أيضا فلما أسلم عكرمة وصفوان أقر سول اهللا 
  النكاح األولكل واحدة منهما عند زوجها على } صلى اهللا عليه وسلم{

} صلى اهللا عليه وسلم{وقالت أم هانئ بنت أيب طالب وكانت عند هبرية بن أيب وهب املخزومي ملا نزل رسول اهللا 
بأعلى مكة فر إيل رجالن من أمحائي من بين خمزوم فدخل علي أخي علي بن أيب طالب فقال واهللا ألقتلنهما فأغلقت 

وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها ألثر } عليه وسلم صلى اهللا{عليهما بييت مث جئت رسول اهللا 
العجني وفاطمة ابنته تستره بثوبه فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به مث صلى مثاين ركعات من الضحى مث انصرف إيل 

هانئ وأمنا  فقال مرحبا وأهال يا أم هانئ ما جاء بك فأخربته خرب الرجلني وخرب علي فقال قد أجرنا من أجرت يا أم
  من أمنت فال يقتلهما

  قال ابن هشام مها احلارث بن هشام وزهري بن أيب أمية بن املغرية

مكة واطمأن الناس خرج حىت جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته } صلى اهللا عليه وسلم{وملا نزل رسول اهللا 
منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها ليستلم الركن مبحجن يف يده فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ 

  فوجد فيها محامة من عيدان فكسرها بيده مث طرحها مث وقف على باب الكعبة فقال
ال إله إال اهللا صدق اهللا وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده أال كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو حتت قدمي 

طأ شبه العمد السوط والعصا ففيه الدية مغلظة مائة من اإلبل هاتني إال سدانة البيت وسقاية احلاج أال وقتيل اخل
أربعون منها يف بطوهنا أوالدها يا معشر قريش إن اهللا قد أذهب عنكم خنوة اجلاهلية وتعظمها باآلباء الناس آلدم 

  وآدم من تراب
  مث تال هذه اآلية

ارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتع
  ١٣خبري احلجرات 

  مث قال يا معشر قريش ما ترون أين فاعل فيكم قالوا خريا أخ كرمي وابن أخ كرمي
  مث قال اذهبوا فأنتم الطلقاء

الكعبة يف  يف املسجد فقام إليه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ومفتاح} صلى اهللا عليه وسلم{مث جلس رسول اهللا 



صلى اهللا عليه {فقال رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{يديه فقال يا رسول اهللا امجع لنا احلجابة مع السقاية 
  أين عثمان بن طلحة فدعى له فقال هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء} وسلم

  وقال لعلى فيما حكي ابن هشام إمنا أعطيكم ما ترزأون ال ما ترزأون
ملا قضي طوافه نزل فأخرجت الراحلة فركع ركعتني مث } صلى اهللا عليه وسلم{ابن عقبة أن رسول اهللا  وذكر

  انصرف إىل زمزم فاطلع فيها وقال لوال أن يغلب بنو عبد املطلب على سقايتهم لنزعت منها بيدي
صلى اهللا عليه {ذه رسول اهللا مث انصرف إىل ناحية املسجد قريبا من مقام إبراهيم وكان املقام الصقا بالكعبة فأخ

بسجل من ماء فشرب وتوضأ واملسلمون يبتدرون وضوءه يصبونه } صلى اهللا عليه وسلم{ودعا رسول اهللا } وسلم
  على وجوههم واملشركون ينظرون إليهم ويعجبون ويقولون ما رأينا ملكا قط بلغ هذا وال مسعنا به

دخل البيت يوم الفتح فرأى فيه صور املالئكة وغريهم } يه وسلمصلى اهللا عل{وذكر ابن هشام أيضا أن رسول اهللا 
فرأى إبراهيم مصورا يف يده األزالم يستقسم هبا فقال قاتلهم اهللا جعلوا شيخنا يستسقم باألزالم ما شأن إبراهيم 

مث أمر  ٦٧واألزالم ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من املشركني آل عمران 
  بتلك الصور كلها فطمست

مكة يوم الفتح على راحلته فطاف عليها وحول البيت } صلى اهللا عليه وسلم{وعن ابن عباس قال دخل رسول اهللا 
  أصنام مشددة بالرصاص فجعل النيب يشري بقضيب

أشار إىل صنم منها  فما ٨١يف يده إىل األصنام وهو يقول جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اإلسراء 
  يف وجهه إال وقع لقفاه وال أشار إىل قفاه إال وقع لوجهه حىت ما بقي صنم إال وقع

  فقال متيم بن أسد اخلزاعي
  ويف األصنام معترب وعلم

  ملن يرجو الثواب أو العقابا
  الوافر

عام الفتح فلما دنا منه قال  وهو بالبيت} صلى اهللا عليه وسلم{وأراد فضالة بن عمري بن امللوح الليثي قتل النيب 
أفضالة قال نعم فضالة يا رسول اهللا قال ماذا كنت حتدث نفسك فقال ال شيء } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

  كنت أذكر اهللا
  مث قال استغفر اهللا} صلى اهللا عليه وسلم{فضحك النيب 

  مث وضع يده على صدره فسكن قلبه
  عن صدري حىت ما من خلق اهللا شيء أحب إيل منهفكان فضالة يقول واهللا ما رفع يده 

  قال فضالة فرجعت إىل أهلي فمررت بامرأة كنت أحتدث إليها فقالت هلم إىل احلديث
  فقلت ال

  وانبعث فضالة يقول
  قالت هلم إىل احلديث فقلت ال

  يأيب عليك اهللا واإلسالم
  لو ما رأيت حممدا وقبيله
  بالفتح يوم تكسر األصنام



   أضحى بيننالرأيت دين اهللا
  والشرك يغشى وجهه اإلظالم

  الكامل
ملا دخل الكعبة عام الفتح بالال أن يؤذن وكان دخل معه وأبو سفيان بن } صلى اهللا عليه وسلم{وأمر رسول اهللا 

حرب وعتاب بن أسيد واحلارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة فقال عتاب لقد أكرم اهللا أسيدا أن ال يكون مسع 
  نه ما يغيظههذا فيسمع م

  فقال احلارث أما واهللا لو أعلم أنه حمق التبعته

} صلى اهللا عليه وسلم{وقال أبو سفيان ال أقول شيئا لو تكلمت ألخربته عين هذه احلصباء فخرج عليهم النيب 
  فقال قد علمت الذي قلتم مث ذكر ذلك هلم فقال احلارث وعتاب نشهد أنك

  د كان معنا فنقول أخربكرسول اهللا واهللا ما اطلع على هذا أح
حني افتتح مكة على الصفا يدعو وقد أحدقت به األنصار فقالوا فيما بينهم } صلى اهللا عليه وسلم{وقام رسول اهللا 

  إذ فتح اهللا عليه أرضه وبلده يقيم هبا} صلى اهللا عليه وسلم{أترون رسول اهللا 
  فلما فرغ من دعائه قال ماذا قلتم قالوا ال شيء يا رسول اهللا

  فلم يزل هبم حىت أخربوه فقال معاذ اهللا احمليا حمياكم واملمات مماتكم
وعدت خزاعة الغد من يوم الفتح على رجل من هذيل يقال له ابن األثوع فقتلوه وهو مشرك برجل من أسلم يقال 

معتنزا فإذا بيت له أمحر بأسا وكان رجال شجاعا وكان إذا نام غط غطيطا منكرا ال خيفي مكانه فكان يبيت يف حيه 
  احلي صرخوا يا أمحر

  فيثور مثل األسد ال يقوم لسبيله شي
فأقبل غزي من هذيل يريدون حاضره حىت إذا دنوا من احلاضر قال ابن األثوع اهلذيل ال تعجلوا حىت أنظر فإذا كان 

  يف احلاضر أمحر فال سبيل إليهم فإن له غطيطا ال خيفي
  ىت وضع السيف يف صدره مث حتامل عليه حىت قتلهفاستمع فلما مسع غطيطه مشى إليه ح

مث أغاروا على احلاضر فصرخوا يا أمحر وال أمحر هلم فلما كان الغد من يوم الفتح أتى ابن األثوع اهلذيل حىت دخل 
مكة ينظر ويسأل عن أمر الناس وهو على شركه فرأته خزاعة فعرفوه فأحاطوا به وهو إىل جنب جدار من جدر 

  أنت قاتل أمحر قال نعم أنا قاتل أمحر فمهمكة يقولون 
  إذ أقبل خراش بن أمية مشتمال على السيف فقال هكذا عن الرجل

قال بعض من حضرهم وواهللا ما نظن إال أنه يريد أن يفرج الناس عنه فلما تفرجوا محل عليه فطعنه بالسيف يف بطنه 
رنقان يف رأسه وهو يقول أقد فعلتموها يا معشر خزاعة فواهللا لكأين أنظر إليه وحشوته تسيل من بطنه وإن عينيه لت

  حىت اجنعف فوقع
  ملا بلغه ما صنع خراش بن أمية إن خراشا لقتال} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

  يعيبه بذلك

هي يف الناس خطيبا فقال يا أيها الناس إن اهللا حرم مكة يوم خلق السموات واألرض ف} صلى اهللا عليه وسلم{وقام 
حرام من حرام اهللا إىل يوم القيامة فال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسفك فيها دما وال يعضد فيها شجرا 



مل حتلل ألحد كان قبلي وال حتل ألحد يكون بعدي ومل حتل يل إال هذه الساعة غضبا على أهلها أال مث قد رجعت 
  قال لكم إن رسول اهللا قد قاتل كحرمتها باألمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب فمن

  فقولوا إن اهللا قد أحلها لرسوله ومل حيلها لكم
يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر القتل أن يقع لقد قتلتم قتيال ألدينه فمن قتل بعد مقامي هذا فهم 

  خبري النظرين إن شاءوا فدم قاتله وإن شاءوا فعقله
  مبكة بعد فتحها مخس عشرة ليلة يقصر الصالة} عليه وسلم صلى اهللا{مث ودي رسول اهللا 

  وكان فتحها لعشر ليال بقني من رمضان سنة مثان
  وكان مما قيل من الشعر يف فتح مكة قول حسان بن ثابت وذكر ابن هشام أنه قاهلا قبل الفتح

  عفت ذات األصابع فاجلواء
  إىل عذراء منزهلا خالء

  ديار من بين احلسحاس قفر
  ا الروامس والسماءتعفيه

  وكانت ال يزال هبا أنيس
  خالل مروجها نعم وشاء
  فدع هذا ولكن من لطيف
  يؤرقين إذا ذهب العشاء
  لشعثاء اليت قد تيمته
  فليس لقلبه منه شفاء

  كأن سبيئة من بيت رأس
  يكون مزاجها عسل وماء

  إذا ما األشربات ذكرن يوما
  فهن لطيب الراح الفداء

  نانوليها املالمة إن أمل
  إذا ما كان مغث أو حلاء
  ونشرهبا فتتركنا ملوكا
  وأسدا ما ينهنهنا اللقاء
  عدمنا خيلنا إن مل تروها
  تثري النقع موعدها كداء
  ينازعن األعنة مصغيات

  على أكتافها األسد الظلماء
  تظل جيادنا متمطرات
  يلطمهن باخلمر النساء
  فإما تعرضوا عنا اعتمرنا



  وكان الفتح وانكشف الغطاء
  وإال فاصربوا جلالد يوم
  يعز اهللا فيه من يشاء

  وجربيل رسول اهللا فينا
  وروح القدس ليس له كفاء
  وقال اهللا قد أرسلت عبدا
  يقول احلق إن نفع البالء
  شهدت به فقوموا صدقوه
  فقلتم ال نقوم وال نشاء

  وقال اهللا قد يسرت جندا
  هم األنصار عرضتها اللقاء

  لنا يف كل يوم من معد

  و قتال أو هجاءسباب أ
  فنحكم بالقوايف من هجانا
  ونضرب حني ختتلط الدماء

  أال أبلغ أبا سفيان عين
  مغلغلة فقد برح اخلفاء

  هجوت حممدا وأجبت عنه
  وعند اهللا يف ذاك اجلزاء
  أهتجوه ولست له بكفء
  فشركما خلريكما الفداء
  هجوت مباركا برا حنيفا
  أمني اهللا شيمته الوفاء
   منكمأمن يهجو رسول اهللا
  وميدحه وينصره سواء

  فإن أيب ووالده وعرضي
  لعرض حممد منكم وقاء
  لساين صارم ال عيب فيه
  وحبري ال تكدره الدالء

  الوافر
وقول ابن هشام إن حسان قال هذا الشعر قبل الفتح ظاهر يف غري ما شيء من مقتضياته ومن ذلك مقاولته أليب 

  } صلى اهللا عليه وسلم{م رسول اهللا سفيان وهو ابن احلارث بن عبد املطلب ابن ع
  إىل مكة كما تقدم} صلى اهللا عليه وسلم{وقد أسلم قبل الفتح يف طريق رسول اهللا 



  إىل مكة} صلى اهللا عليه وسلم{وكذلك ذكر ابن عقبة أن حسان قاله يف فخرج رسول اهللا 
اخليل باخلمر فالتفت إىل أيب بكر فتبسم ملا دخل مكة نظر إىل النساء يلطمن } صلى اهللا عليه وسلم{وأن رسول اهللا 

  لقول حسان يف ذلك يلطمهن باخلمر النساء
  مما قال فيهم عمرو بن سامل اخلزاعي} صلى اهللا عليه وسلم{وقال أنس بن زنيم الديلي يعتذر إىل رسول اهللا 

  وأنت الذي هتدى معد بأمره
  بل اهللا يهديهم وقال لك اشهد
  وما محلت من ناقة فوق رحلها

  بر وأوىف ذمة من حممدأ
  أحث على خري وأسبغ نائال

  إذا راح كالسيف الصقيل املهند
  وأكسي لربد اخلال قبل ابتذاله
  وأعطى لرأس السابق املتجرد
  تعلم رسول اهللا أنك مدركي
  وأن وعيدا منك كاألخذ باليد

  تعلم رسول اهللا أنك قادر
  على كل صرم متهمني ومنجد
  تعلم بأن الركب ركب عومير

  الكاذبون املخلفوا كل موعد هم
  ونبوا رسول اهللا أين هجوته

  فال محلت سوطي إيل إذا يدي
  سوى أنين قد قلت ويلم فتية
  أصيبوا بنحس الئط وبأسعد
  ذؤيب وكلثوم وسلمى تتابعوا
  مجيعا فإن ال تدمع العني أكمد
  أصاهبم من مل يكن لدمائهم
  كفاء فعزت عربيت وتبلدي

  الطويل
  بن أيب سلمى يف يوم الفتح وقال جبري بن زهري

  نفي أهل احلبلق كل فج
  مزينة غدوة وبنو خفاف

  ضربناهم مبكة يوم فتح النيب
  اخلري بالبيض اخلفاف

  صبحناهم بسلع من سليم



  وألف من بين عثمان وايف
  نطا أكتافهم ضربا وطعنا
  ورشقا باملريشة اللطاف

  ترى بني الصفوف هلا حفيفا
  كما انصاع الفواق من الرصاف

  فرحنا واجلياد جتول فيهم
  بأرماح مقومة الثقاف
  فأبنا غامنني مبا اشتهينا

  وآبوا نادمني على اخلالف
  وأعطينا رسول اهللا منا

  مواثيقا على حسن التصايف
  وقد مسعوا مقالتنا فهموا
  غداة الروع منا بانصراف

  الوافر
  وقال عباس بن مرداس السلمى يف فتح مكة

  منا مبكة يوم فتح حممد
  تسيل به البطاح مسومألف 

  نصروا الرسول وشاهدوا أيامه
  وشعارهم يوم اللقاء مقدم
  يف منزل ثبتت به أقدامهم
  ضنك كأن اهلام فيه احلنتم
  جرت سنابكها بنجد قبلها

  حىت استعاد هلا احلجاز األدهم
  اهللا مكنه له وأذله

  حكم السيوف لنا وجد مزحم
  الكامل

  وقال جنيد بن عمران اخلزاعي
  أ اهللا السحاب بنصرناوقد أنش

  ركام سحاب اهليدب املتراكب
  وهجرتنا يف أرضنا عندنا هبا

  كتاب أتى من خري ممل وكاتب
  ومن أجلنا حلت مبكة حرمة

  لندرك ثأرا بالسيوف القواضب



  الطويل
  قتالمكة بعث السرايا فيما حوهلا يدعو إىل اهللا ومل يأمرهم ب} صلى اهللا عليه وسلم{وملا فتح اهللا على رسوله 

وكان ممن بعث خالد بن الوليد وأمره أن يسري بأسفل هتامة داعيا ومل يبعثه مقاتال ومعه قبائل من العرب فوطئوا بين 
  جذمية بن عامر بن عبد مناة بن كنانة

  فلما رآه القوم أخذوا السالح فقال خالد ضعوا السالح فإن الناس قد أسلموا
   جذمية إنه خالد واهللا مافقال رجل منها يقال له جحدم ويلكم يا بين

  بعد وضع السالح إال اإلسار وما بعد اإلسار إال ضرب األعناق واهللا ال أضع سالحي أبدا
فأخذه رجال من قومه فقالوا يا جحدم أتريد أن تسفك دماءنا إن الناس قد أسلموا ووضعت احلرب وأمن الناس 

  خالد فلم يزالوا به حىت نزعوا سالحه ووضع القوم السالح لقول
  فلما وضعوه أمر هبم خالد عند ذلك فكتفوا مث عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم

  وقال هلم جحدم حني وضعوا سالحه ورأى ما يصنع هبم يا بين جذمية ضاع الضرب قد كنت حذرتكم ما وقعتم فيه

اللهم إين أبرأ إليك مما صنع  رفع يديه إىل السماء مث قال} صلى اهللا عليه وسلم{فلما انتهى اخلرب إىل رسول اهللا 
  خالد بن الوليد

لرجل انفلت منهم فأتاه باخلرب هل أنكر عليه أحد فقال نعم قد أنكر عليه } صلى اهللا عليه وسلم{وقال رسول اهللا 
  رجل أبيض ربعة فنهمه خالد فسكت عنه وأنكر عليه رجل أمحر مضطرب فراجعه فاشتدت مراجعتهما

  ألول يا رسول اهللا فابين عبد اهللا وأما اآلخر فسامل موىل أيب حذيفةفقال عمر بن اخلطاب أما ا
قال رأيت كأين لقمت لقمة من حيس فالتذذت طعمها فاعترض يف } صلى اهللا عليه وسلم{وذكروا أن رسول اهللا 

  حلقي منها شيء حني ابتلعتها فأدخل علي يده فنزعه
  ها بعض ما حتب ويكون يف بعضها اعتراض فتبعث عليا فيسهلهفقال أبو بكر هذه سرية من سراياك تبعثها فيأتيك من

علي بن أيب طالب فقال يا علي } صلى اهللا عليه وسلم{مث ملا كان من خالد يف بين جذمية ما كان دعا رسول اهللا 
  اخرج إىل هؤالء القوم فانظر يف أمرهم واجعل أمر اجلاهلية حتت قدميك

فودى هلم الدماء وما أصيب من } صلى اهللا عليه وسلم{به رسول اهللا فخرج علي حىت جاءهم ومعه مال قد بعث 
األموال حىت إنه ليدي هلم ميلغة الكلب حىت إذا مل يبق شيء من دم وال مال إال وداه بقيت معه بقية من املال فقال 

  هلم
هذا املال احتياطا لرسول على حني فرغ منه هل بقي دم أو مال مل يود لكم قالوا ال قال فإين أعطيكم هذه البقية من 

  مما ال يعلم وال تعلمون} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 
  فاخربه اخلرب فقال أصبت وأحسنت} صلى اهللا عليه وسلم{ففعل مث رجع إىل رسول اهللا 

م فاستقبل القبلة قائما شاهرا يديه حىت انه لريى ما حتت منكبيه يقول الله} صلى اهللا عليه وسلم{مث قام رسول اهللا 
  أين أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد ثالث مرات

وقد قال بعض من يعذر خالدا انه قال ما قاتلت حىت امرين بذلك عبد اهللا بن حذافة السهمي وقال أن رسول اهللا 
  أمر أن تقاتلهم ال متناعهم من اإلسالم} صلى اهللا عليه وسلم{

  وحدث ابن أيب حدرد األسلمي قال



الد بن الوليد فقال يل فىت من بين جذمية وهو يف سين وقد مجعت يداه إىل عنقه برمة ونسوة كنت يومئذ يف خيل خ
جمتمعات غري بعيد منه يا فىت قلت ما تشاء قال هل أنت اخذ هبذه الرمة فقائدي إىل هؤالء النسوة حىت أقضى إليهن 

طلبت فأخذت برمته فقدته هبا حىت أوقفته حاجة مث تردين بعد فتصنعوا يب بعد ما بدا لكم قال قلت واهللا ليسري ما 
  عليهن فقال اسلمي حبيش على نفد العيش

  أربتك إذا طالبتكم فوجدتكم
  (حبلية أو ألفيتكم باخلوانق 

  (آمل يك أهال أن ينول عاشق تكلف إدالج السري والودائق ( 
  فال ذنب يل قد قلت إذ أهلنا معا( 

  أثييب بود قبل الصفائق
  شحط النويأثييب بود قبل أن ت

  وينأي األمري باحلبيب املفارق
  الطويل

  فقالت وأنت فحييت سبعا وعشرا وترا ومثانيا تترى
  قال مث انصرفت به فضربت عنقه
  فما زالت تقبله حىت ماتت عنده

} صلى اهللا عليه وسلم{وخرج النسائي هذه القصة يف مصنفة يف باب قتل األساري من حديث ابن عباس أن النيب 
فغنموا وفيهم رجل قال إين لست منهم عشقت امرأة فلحقتها فدعوين أنظر إليها نظرة مث اصنعوا يب ما بعث سرية 
  بدا لكم

  قال فإذا امرأة طويلة أدماء فقال اسلمي حبيش قبل نفد العيش وذكر بعض الشعر املتقدم وبعده قالت نعم فديتك
قة أو شهقتني مث ماتت فلما قدموا على رسول اهللا قال فقدموه فضربوا عنقه فجاءت املرأة فوقفت عليه فشهقت شه

  )أما كان فيكم رجل رحيم ( } صلى اهللا عليه وسلم{أخربوه اخلرب فقال } صلى اهللا عليه وسلم{
خالد بن الوليد إىل العزي وكانت بنخلة وكان بيتا تعظمه قريش وكنانة } صلى اهللا عليه وسلم{مث بعث رسول اهللا 

وحجاهبا بين شيبان من بين سليم حلفاء بن هاشم فلما مسع صاحبها السلمي بسري خالد  ومضر كلها وكان سدنتها
  إليها علق عليها سيفه وأسند يف اجلبل الذي هو فيه وهو يقول

  أيا عز شدي شدة ال شوى هلا( 
  )على خالد ألقى القناع ومشري 

  لطويلا) ) يا عز إن مل تقتلي املرء خالدا فبوئي بإمث عاجل أو تنصري ( أ 
  فلما انتهى إليها خالد هدمها

  } صلى اهللا عليه وسلم{مث رجع إىل رسول اهللا 

  غزوة حنني

وما فتح اهللا عليه من مكة مجعها مالك ابن عوف النصري } صلى اهللا عليه وسلم{وملا مسعت هوزان برسول اهللا 
من بين هالل وهم قليل ومل فاجتمع إليه مه هوزان ثقيف كلها واجتمعت نضر وجشم كلها وسعد بن بكر وناس 



  يشهدها من قيس عيالن إال هؤالء
ويف بين جشم دريد بن الصمة شيخ كبري ليس فيه شيء إال التيمن برأيه ومعرفته باحلرب ومجاع أمر الناس إىل مالك 

  بن عوف
ما نزل بأوطاس حط مع الناس أمواهلم ونساءهم وأبناءهم فل} صلى اهللا عليه وسلم{فلما أمجع السري إىل رسول اهللا 

  اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة يف شجار له يقاد به فلما قال يف أي واد أنتم قالوا بأوطاس
قال نعم جمال اخليل ال حزن ضرس وال سهل دهس مايل أمسع رغاء البعري وهناق احلمري وبكاء الصغري ويعار الشاء 

  وأبناءهمقالوا ساق مالك بن عوف مع الناس أمواهلم ونساءهم 
قال أين مالك فدعي له فقال يا مالك انك أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم له ما بعده مايل امسع رغاء البعري 

وهناق احلمري وبكاء الصغري ويعار الشاء قال سقت مع الناس أمواهلم ونساءهم وأبناءهم أردت أن اجعل خلف كل 
ل راعى ضأن واهللا وهل يرد املنهزم شيء إهنا إن كانت لك مل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم قال فانقض به وقا

  ينفعك إال رجل بسيفه ورحمه وإن كانت عليك فضحت يف أهلك ومالك
  مث قال ما فعلت كعب وكالب قالوا مل يشهدها منهم أحد

 قال غاب احلد واجلد لو كان يوم عالء ورفعة مل تغب عنه كعب وكالب ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب
  وكالب فمن شهدها منكم قالوا عمرو بن عامر

  وعوف بن عامر
قال ذانك اجلذعان ال ينفعان وال يضران يا مالك إنك مل تصنع بتقدمي بيضة هوزان إىل حنور اخليل شيئا ارفعهم إىل 

ممتنع بالدهم وعلياء قومهم مث الق الصبا على متون اخليل فإن كانت لك حلق بك من وراءك وإن كانت عليك 
  ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك

قال واهللا ال أفعل إنك قد كربت وكرب عقلك واهللا لتطيعنين يا معشر هوازن أو ألتكئن على هذا السيف حىت خيرج 
  من ظهري

  وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي قالوا أطعناك

  فقال دريد ابن الصمة هذا يوم مل أشهده ومل يفتين
  يا ليتين فيها جذع( 

  الرجز( أخب فيها وأضع 
  مث قال مالك للناس إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم مث شدوا شدة رجل واحد

وبعث مالك بن عوف عيونا من رجاله فأتوه وقد تفرقت أوصاهلم فقال ويلكم ما شأنكم قالوا رأينا رجاال بيضا 
  على خيل بلق واهللا ما متاسكنا أن أصابنا ما ترى

  ك عن وجهه أن مضى على ما يريدفو اهللا ما رده ذل
بعث إليهم عبد اهللا بن أيب حدرد األسلمي وأمره أن يدخل يف الناس } صلى اهللا عليه وسلم{وملا مسع هبم نيب اهللا 

ويقيم فيهم حىت يعلم علمهم مث يأتيه خبربهم فانطلق ابن أيب حدرد فدخل فيهم حىت مسع وعلم ما قد أمجعوا عليه 
ومسع من مالك أمر هوزان ما هم له مث أقبل حىت أتى رسول اهللا } لى اهللا عليه وسلمص{من حرب رسول اهللا 

  فأخربه اخلرب} صلى اهللا عليه وسلم{
السري إىل هوازن ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعا وسالحا } صلى اهللا عليه وسلم{فلما أمجع رسول اهللا 



نا سالحك هذا نلقي فيها عدونا غدا فقال صفوان أغصبا يا حممد فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك فقال يا أبا أمية أعر
  فقال بل عارية مضمونة حىت نؤديها إليك قال ليس هبذا بأس

  سأله أن يكفيهم محلها ففعل} صلى اهللا عليه وسلم{فأعطاه مائة درع مبا يكفيها من السالح فزعموا أن رسول اهللا 
مدا حلنني معه ألفان من أهل مكة وعشرة آالف من أصحابه الذين عا} صلى اهللا عليه وسلم{مث خرج رسول اهللا 

  فتح اهللا هبم مكة فكانوا اثين عشر ألفا
( قال حني فصل من مكة إىل حنني ورأي كثرة من معه من جنود اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر أن رسول اهللا 

  (لن نغلب اليوم من قلة 
  اوزعم بعض الناس أن رجال من بين بكرة قاهل

عتاب بن أسيد بن أيب العيص بن أمية بن عبد مشس على مكة أمريا } صلى اهللا عليه وسلم{واستعمل رسول اهللا 
  على من ختلف عنه من الناس

  على وجهه يريد لقاء هوازن} صلى اهللا عليه وسلم{مث مضى رسول اهللا 
يعين يف توجهه إىل مكة أنه } ليه وسلمصلى اهللا ع{قال ابن عقبة وكان أهل حنني يظنون حني دنا منهم رسول اهللا 

  باديء هبم وصنع اهللا لرسوله ما هو أحسن من ذلك فتح له مكة فأقر هبا عينه وكبت هبا عدوه

إىل حنني خرج معه أهل مكة ركبانا ومشاة حىت خرج معه النساء ميشني على } صلى اهللا عليه وسلم{فلما خرج 
} صلى اهللا عليه وسلم{يكرهون أن تكون الصدمة برسول اهللا  غري دين نظارا ينظرون ويرجون الغنائم وال

  وأصحابه
إىل حنني وحنن حديثوا عهد باجلاهلية } صلى اهللا عليه وسلم{وحدث أبو واقد الليثي قال خرجنا مع رسول اهللا 

  وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة خضراء عظيمة يقال هلا ذات أنواط
  ن عليها أسلحتهم ويذحبونيأتوهنا كل سنة فيعلقو

عندها ويعكفون عليها يوما قال فرأينا وحنن نسري معه سدرة خضراء عظيمة فتنادينا من جنبات الطريق اجعل لنا 
  ذات أنواط كما هلم ذات أنواط

 اهللا أكرب قلتم والذي نفس حممد بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إهلا( } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  )فإهنا السنن لتركنب سنن من كان قبلكم  ١٣٨كما هلم آهلة قال إنكم قوم جتهلون األعراف 

وحدث جابر بن عبد اهللا قال ملا استقبلنا وادي حنني احندرنا يف واد من أودية هتامة أجوف حطوط إمنا ننحدر فيه 
وا لنا يف شعابه وأحنائه ومضايقه قد احندارا قال وذلك يف عماية الصبح وكان القوم قد سبقونا إىل الوادي فكمن

أمجعوا وهتيأوا فو اهللا ما راعنا وحنن منحطون إال الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد وانشمر الناس راجعني ال 
  يلوي أحد على أحد

ن عبد اهللا ذات اليمن مث قال أيها الناس هلم إىل أنا رسول اهللا أنا حممد ب} صلى اهللا عليه وسلم{واحناز رسول اهللا 
نفر } صلى اهللا عليه وسلم{قال فال شيء محلت اإلبل بعضها على بعض وأنطلق الناس إال انه قد بقي مع رسول اهللا 

من املهاجرين واألنصار وأهل بيته وفيمن ثبت معه من املهاجرين أبو بكر وعمر ومن أهل بيته علي بن أيب طالب 
بن عباس وربيعة بن احلارث وأسامة بن زيد وأمين بن عبيد وهو ابن  والعباس وأبو سفيان بن احلارث وابنه والفضل

  أم أمين قتل يومئذ



قال ورجل من هوازن على مجل له أمحر بيده راية سوداء يف رأس رمح طويل أمام هوزان وهم خلفه إذا أدرك طعن 
إذ أهوى له علي بن أيب طالب  برحمه وإذا فاته الناس رفع رحمه ملن وراءه فاتبعوه فبينا ذلك الرجل يصنع ما يصنع

ورجل من األنصار يريدانه قال فيأيت علي من خلفه فضرب عرقويب اجلمل فوقع على عجزه ووثب األنصاري على 
  الرجل فضربة ضربة أطن قدمه بنصف ساقه فاجنعف عن رحله

  من} صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق فلما اهنزم الناس ورأى من كان مع رسول اهللا 
  فاة أهل مكة اهلزمية تكلم رجال منهم مبا يف أنفسهم من الضغن فقال أحدهم ال تنتهي هزميتهم دون البحرج

  وإن األزالم ملعه يف كنانته
وصرخ آخر منهم إال بطل السحر اليوم فقال له صفوان بن أمية وهو يومئذ مشرك يف املدة اليت جعل له رسول اهللا 

 فاك فواهللا ألن يربين رجل من قريش أحب إىل من أن يربين رجل من اسكت فض اهللا} صلى اهللا عليه وسلم{
  هوازن

وقال شيبة بن عثمان بن أيب طلحة أخوبين عبد الدار وكان أبوه قتل يوم أحد قلت اليوم أدرك ثأري اليوم أقتل 
  حممدا

  فأدرت برسول اهللا ألقتله فأقبل شيء حىت تغشى فؤادي فلم أطق ذلك وعلمت أين ممنوع منه
يوم حنني أعري ذكرت أيب وعمي } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر ابن أيب خثيمة حديث شيبة هذا قال ملا رأيت النيب 

  قتلهما محزة قلت اليوم أدرك ثأري يف حممد
  فجئته عن ميينه فإذا أنا بالعباس قائما عليه درع بيضاء قلت عمه لن خيذله

قلت ابن عمه لن خيذله فجئته من خلفه فدنوت ودنوت حىت مل يبق  فجئته عن يساره فإذا أنا بأيب سفيان بن احلارث
  إال أن أسور سورة بالسيف فرفع ايل شواظ من نار كأنه الربق فنكصت على عقيب القهقري

  فقال يا شيبة ادنه} صلى اهللا عليه وسلم{فالتفت رسول اهللا 
ه بصري فلهو أحب إيل من مسعي فدنوت فوضع يده على صدري فاستخرج اهللا الشيطان من قليب فرفعت إلي

  وبصري فقال يل يا شيبة قاتل الكفار
  } صلى اهللا عليه وسلم{فقاتلت معه 

آخذ حبكمة بغلته البيضاء قد شجرهتا } صلى اهللا عليه وسلم{وحدث العباس بن عبد املطلب قال إين ملع رسول اهللا 
يقول حني رأى ما رأى من أمر الناس } سلمصلى اهللا عليه و{هبا وكنت امرء جسيما شديد الصوت ورسول اهللا 

  أين آيها الناس فلم أر الناس يلوون على شيء فقال يا عباس اصرخ يا معشر األنصار يا معشر أصحاب السمرة
  قال فأجابوا لبيك لبيك

قال فيذهب الرجل ليثين بعريه فال يقدر على ذلك فيأخذ درعه فيقذفها يف عنقه ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن 
  حىت إذا اجتمع إليه منهم مائة} صلى اهللا عليه وسلم{بعريه وخيلي سبيله فيؤم الصوت حىت ينتهي إىل رسول اهللا 

استقبلوا الناس فاقتتلوا فكانت الدعوى أول ما كانت لألنصار مث خلصت آخرا للخروج وكانوا صربا عند احلرب 
   جمتلد القوم فقال اآلن محي الوطيسيف ركابئه فنظر إىل} صلى اهللا عليه وسلم{فأشرف رسول اهللا 

قال جابر بن عبد اهللا يف حديثه واجتلد الناس فواهللا ما رجعت راجعة الناس من هزميتهم حىت وجدوا األساري 
  } صلى اهللا عليه وسلم{مكتفني عند رسول اهللا 
الم وممن صرب يومئذ معه إىل أيب سفيان بن احلارث وكان حسن اإلس} صلى اهللا عليه وسلم{قال والتفت رسول اهللا 



  وهو آخذ بثغر بغلته فقال من هذا قال أنا ابن أمك يا رسول اهللا
  ملا غشيه القتال يومئذ قام يف الركابني وهو على البغلة} صلى اهللا عليه وسلم{وذكر ابن عقبة أن رسول اهللا 

  ويقولون نزل
  م ال ينبغي هلم أن يظهروا علينافرفع يديه إىل اهللا يدعوه يقول اللهم إين أنشدك ما وعدتين الله

ونادى أصحابه فذمرهم يا أصحاب البيعة يوم احلديبية يا أصحاب سورة البقرة يا أنصار اهللا وأنصار رسوله يا بين 
  اخلزرج

  وقبض قبضة من احلصباء فحصب هبا وجوه املشركني ونواحيهم كلها
  وقال شاهت الوجوه

وأتبعهم املسلمون يقتلوهنم وغنمهم } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا  فهزم اهللا أعداءه من كل ناحية حصبهم فيها
  اهللا نساءهم وذراريهم وشاههم وإبلهم وفر مالك بن عوف حىت دخل حصن الطائف يف ناس من أشراف قومه

  وأسلم عند ذلك ناس كثري من أهل مكة وغريهم حني رأوا نصر اهللا ورسوله وإعزاز دينه

لقد رأيت قبل هزمية القوم والناس يقتتلون مثل البجاد األسود أقبل من السماء حىت وحدث جبري بن مطعم قال 
  سقط بيننا وبني القوم فنظرت فإذا منل أسود مبثوث قد مأل الوادي ومل أشك إهنا املالئكة فلم تكن إال هزمية القوم

مع زوجها أيب طلحة وهي  يومئذ فرأى أم سليم بنت ملحان وكانت} صلى اهللا عليه وسلم{والتفت رسول اهللا 
حازمة وسطها بربد هلا وإهنا حلامل بعبد اهللا بن أيب طلحة ومعها مجل أيب طلحة قد خشيت أن يعزها فأدنت رأسه 

  أم سليم} صلى اهللا عليه وسلم{منها فأدخلت يدها يف خزامته مع اخلطام فقال رسول اهللا 
  ين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك فإهنم لذلك أهلقالت نعم بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا اقتل هؤالء الذ

  أو يكفي اهللا يا أم سليم} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  وقال هلا أبو طلحة ما هذا اخلنجر يا أم سليم خلنجر رآه عندها

  قالت خنجر اختذته إن دنا مين أحد من املشركني بعجته به
  اهللا ما تقول أم سليم فقال أبو طلحة إال تسمع يا رسول

  وحدث أنس أن أبا طلحة استلب وحده يوم حنني عشرين رجال
  وقال أبو قتادة

أن يعني صاحبه املشرك على املسلم  رأيت يوم حنني رجلني يقتتالن مسلما ومشركا فإذا رجل من املشركني يريد
  فأتيته فضربت يده فقطعتها واعتنقين بيده األخرى فواهللا ما أرسلين حىت وجدت ريح الدم

  ويروي ريح املوت
  فلوال أن الدم نزفه لقتلين فسقط فضربته فقتلته وأجهضين عنه القتال

  من قتل قتيال فله سلبه}  عليه وسلمصلى اهللا{فلما وضعت احلرب أوزارها وفرغنا من القوم قال رسول اهللا 
  فقلت يا رسول اهللا واهللا لقد قتلت قتيال ذا سلب فأجهضين عنه القتال فما أدري من استلبه

  فقال رجل من أهل مكة صدق يا رسول اهللا فأرضه عين من سلبه
  ه سلبه اردد عليه سلب قتيلهفقال أبو بكر ال واهللا ال ترضيه منه تعمد إىل أسد من أسد اهللا يقاتل عن دين اهللا تقامس

  صدق اردد عليه سلبه} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  قال أبو قتادة فأخذته منه فبعته فاشتريت بثمنه خمرفا فإنه ألول مال اعتقدته



وملا اهنزمت هوازن استحر القتل من ثقيف يف بين مالك فقتل منهم سبعون رجال حتت رايتهم فيهم عثمان بن عبد 
  اهللا بن ربيعة ومعه كانت راية بين مالك

} صلى اهللا عليه وسلم{وكانت قبله مع ذي اخلمار فلما قتل أخذها عثمان فقاتل هبا حىت قتل فلما بلغ رسول اهللا 
  قتله قال أبعده اهللا فإنه كان يبغض قريشا

ف فلم يقتل منهم غري وكانت راية األحالف مع قارب بن األسود فلما اهنزم الناس هرب هو وقومه من األحال
حني بلغه قتل اجلالح قتل اليوم } صلى اهللا عليه وسلم{رجلني يقال ألحدمها وهب ولآلخر اجلالح فقال رسول اهللا 

  سيد شباب ثقيف إال ما كان من ابن هنيدة
  يعين احلارث بن أويس

بعضهم حنو خنلة وتبعت  وملا اهنزم املشركون أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف وعسكر بعضهم بأوطاس وتوجه
من سلك يف خنلة من الناس ومل تتبع من سلك الثنايا فأدرك ربيعة بن رفيع } صلى اهللا عليه وسلم{خيل رسول اهللا 

وكان يقال له ابن الدغنة وهي أمه غلبت على امسه أدرك دريد بن الصمة فأخذ خبطام مجله وهو يظن انه امرأة 
فإذا شيخ كبري وإذا هو دريد وال يعرفه الغالم فقال له دريد ماذا تريد يب قال  وذلك انه كان يف شجار له فأناخ به

  أقتلك
  قال ومن أنت قال أنا ربيعة بن رفيع السلمي

مث ضربه بسيفه فلم يغن شيئا فقال بئس ما سلحتك أمك خذ سيفي هذا من مؤخر الرحل مث اضرب به وارفع عن 
رب الرجال مث إذا أتيت أمك فأخربها أنك قتلت دريد بن الصمة العظام واخفض عن الدماغ فإين كذلك كنت أض

  فرب واهللا يوم قد منعت فيه نساءك
فزعم بنو سليم أن ربيعة قال ملا ضربته فوقع تكشف فإذا عجانه وبطون فخذيه مثل القرطاس من ركوب اخليل 

  أعراء
  أمهات لك ثالثا فلما رجع ربيعة إىل أمه أخربها بقتله إياه فقالت أما واهللا لقد أعتق

  وقالت عمرية بنت دريد ترثي أباها
  قالوا قتلنا دريدا قد صدقوا

  فظل دمعي على السربال ينحدر
  لوال الذي قهر األقوام كلهم
  رأت سليم وكعب كيف يأمتر

  البسيط

ة يف آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر األشعري فأدرك بعض املنهزم} صلى اهللا عليه وسلم{وبعث رسول اهللا 
  فناوشوه القتال فرمي بسهم فقتل فأخذ الراية أبو موسى االشعري ففتح اهللا عليه وهزمهم اهللا

  ويزعمون أن سلمة بن دريد هو الذي رمى أبا عامر
وذكر ابن هشام عمن يثق به أن أبا عامر االشعري لقي يوم أوطاس عشرة أخوة من املشركني فحمل عليه أحدهم 

  وه إىل اإلسالم ويقول اللهم أشهد عليهفحمل عليه أبو عامر وهو يدع
فقتله أبو عامر مث محل عليه آخر فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إىل اإلسالم ويقول اللهم اشهد عليه فقتله أبو 

عامر مث جعلوا حيملون عليه رجال بعد رجل وحيمل أبو عامر ويقول ذلك حىت قتل تسعة وبقي العاشر فحمل على 



  ه أبو عامر وهو يدعوه إىل اإلسالم ويقول اللهم اشهد عليهأيب عامر ومحل علي
  فقال الرجل اللهم ال تشهد علي

إذا رآه قال هذا } صلى اهللا عليه وسلم{فكف عنه أبو عامر فأفلت مث اسلم بعد فحسن إسالمه فكان رسول اهللا 
  شريد أيب عامر

عاوية فأصاب أحدمها قلبه واآلخر ركبته فقتاله ورمى أبا عامر يومئذ فيما ذكر ابن هشام أخوان من بين جشم بن م
  وويل الناس أبو موسى أالشعري فحمل عليهما فقتلهما

  وذكر ابن إسحاق أن القتل استحر يف بين نصر بن رئاب فزعموا أن
  عبد اهللا بن قيس الذي يقال له ابن العوراء وهو أحد بين وهب بن رئاب قال يا رسول اهللا هلكت بنو رئاب

  قال اللهم اجرب مصيبتهم} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا  فزعموا أن
وخرج مالك بن عوف عند اهلزمية فوقف يف فوارس من قومه على ثنية من الطريق وقال ألصحابه قفوا حىت ميضي 

  ضعفاؤكم وتلحق أخراكم
  فوقف هنا لك حىت مضى من كان حلق هبم من منهزمة الناس

ومالك وأصحابه على الثنية فقال ألصحابه ماذا ترون قالوا نرى قوما واضعي  قال ابن هشام وبلغين أن خيال طلعت
  رماحهم بني آذان خيلهم طويلة بوادهم

فقال هؤالء بنو سليم وال بأس عليكم منهم فلما أقبلوا سلكوا بطن الوادي مث طلعت خيل أخرى تتبعها فقال 
   على خيلهمألصحابه ماذا ترون قالوا نرى أقواما عارضي أرماحهم أغفاال

قال هؤالء األوس واخلزرج وال بأس عليكم منهم فلما انتهوا إىل أصل الثنية سلكوا طريق بين سليم مث اطلع فارس 
  فقال ألصحابه ماذا ترون قالوا نرى فارسا طويل الباد واضعا رحمه على عاتقه عاصبا رأسه مبالءة محراء

  كم فاثبتوا لهفقال هذا الزبري بن العوام وأحلف بالالت ليخالطن
  فلما انتهى الزبري إىل اصل الثنية ابصر القوم فصمد هلم فلم يزل يطاعنهم حىت أزاحهم عنها

يومئذ إن قدرمت على جباد رجل من بين سعد بن بكر فال يفلتنكم وكان قد } صلى اهللا عليه وسلم{وقال رسول اهللا 
  أحدث حدثا

صلى اهللا {لشيماء بنت احلارث بن عبد العزى أخت رسول اهللا فلما ظفر به املسلمون ساقوه وأهله وساقوا معه ا
  من الرضاعة فعنفوا عليها يف السياق فقالت للمسلمني تعلموا واهللا أين ألخت صاحبكم من الرضاعة} عليه وسلم

  فلما انتهوا هبا إليه قالت يا رسول اهللا إين أختك} صلى اهللا عليه وسلم{فلم يصدقوها حىت أتوا هبا النيب 
  ال وما عالمة ذلك قالت عضة عضضتنيهاق

العالمة فبسط هلا رداءه فأجلسها عليه وخريها } صلى اهللا عليه وسلم{يف ظهري وأنا متوركتك فعرف رسول اهللا 
  فقال إذا أحببت فعندي حمبة مكرمة وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إىل قومك فعلت

  قالت بل متتعين وتردين إىل قومي
  وردها إىل قومها} صلى اهللا عليه وسلم{فمتعها رسول اهللا 

فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غالما له يقال له مكحول وجارية فزوجت أحدمها اآلخر فلم يزل فيهم من نسلهما 
  بقية

وأنزل اهللا تبارك وتعاىل يف يوم حنني لقد نصركم اهللا يف مواطن كثرية ويوم حنني إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 



  عليكم األرض مبا رحبت مث وليتم مدبرين عنكم شيئا وضاقت
مث أنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني وأنزل جنودا مل تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 

  التوبة ٢٦ ٢٥
  واستشهد من املسلمني يوم حنني من قريش مث من بين هاشم أمين بن عبيد موالهم

  زمعة بن األسود بن املطلب مجح به فرس يقال له اجلناح فقتل ومن بين أسد بن عبد العزى يزيد بن
  ومن األنصار سراقة بن احلارث العجالين

  ومن األشعريني أبو عامر أالشعري

سبايا حنني وأمواهلا فأمر هبا إىل اجلعرانة فحبست هبا حىت أدركها } صلى اهللا عليه وسلم{مث مجعت إىل رسول اهللا 
  لى ما يذكر بعد إن شاء اهللا تعاىلهنا لك منصرفه عن الطائف ع

  وقال عباس بن مرداس السلمي يف يوم حنني
  عفا جمدل من أهله فمتالع

  فمطال أريك قد خال فاملصانع
  ديار لنا يا مجل إذ جل عيشنا

  رخي وصرف الدهر للحي جامع
  حبيبة ألوت هبا غربة النوى

  لبني فهل ماض من العيش راجع
  فإن تبتغي الكفار غري ملومة

  إين وزير للنيب وتابعف
  دعانا إليه خري وفد علمتم
  خزمية واملرار منهم وواسع
  فجئنا بألف من سليم عليهم
  لبوس هلم من نسج داود رائع

  نبايعه باألخشبني وإمنا
  يد اهللا بني األخشبني نبايع

  فحسنا مع املهدي مكة عنوة
  بأسيافنا والنقع كاب وساطع
  عالنية واخليل يغشى متوهنا

  ن من دم اجلوف ناقعمحيم وآ
  ويوم حنني حني سارت هوازن
  إلينا وضاقت بالنفوس األضالع
  صربنا مع الضحاك ال يستفزنا
  قراع األعادي منهم والوقائع
  أمام رسول اهللا خيفق فوقنا



  لواء كخدروف السحابة المع
  عشية ضحاك بن سفيان معتص
  بسيف رسول اهللا واملوت كانع
  نذود أخانا عن أخينا ولو نرى

  مصاال لكنا األقربني نتابع
  ولكن دين اهللا دين حممد

  رضينا به فيه اهلدى والشرائع
  أقام به بعد الضاللة أمرنا
  وليس ألمر محه اهللا دافع

  الطويل
  وقال عباس أيضا

  تقطع باقي وصل أم مؤمل
  بعاقبة واستبدلت نية خلفا

  وقد حلفت باهللا ال تقطع النوى
  فما صدقت فيه وال برت احللفا

  فية بطن العقيق مصيفهاخفا
  وحتتل يف البادين وجرة فالعرفا

  فإن تتبع الكفار أم مؤمل
  فقد زودت قليب على نأيها شغفا

  وسوف ينبيها اخلبري بأننا
  أبينا ومل نطلب سوى ربنا حلفا

  وإنا مع اهلادي النيب حممد
  وفينا ومل نستوفها معشر ألفا
  بفتيان صدق من سليم أعزة

  أمره حرفا أطاعوا فما يعصون من
  خفاف وذكوان وعوف ختاهلم

  مصاعب زافت يف طروقتها كلفا
  كأن النسيج الشهب والبيض ملبس
  أسودا تالقت يف مراصدها غضفا

  بنا عز دين اهللا غري تنحل
  وزدنا على احلي الذي معه ضعفا

  مبكة إذ جئنا كأن لواءنا



  عقاب أرادت بعد حتليقها خطفا
  على شخص األبصار حتسب بينها

  هي جالت يف مواردها عزفاإذا 
  غداة وطئنا املشركني ومل جند

  ألمر رسول اهللا عدال وال صرفا
  مبعترك ال يسمع القوم وسطه
  لنا رمحة إال التذامر والنقفا

  ببيض تطري اهلام عن مستقرها
  وتقطف أعناق الكماة هبا قطفا
  فكأين تركنا من قتيل ملحب
  وأرملة تدعو على بعلها هلفا

  ال رضا الناس نبتغي رضا اهللا ننوي
  هللا ما يبدو مجيعا وما خيفي

  الطويل
  وقال عباس أيضا

  ما بال عينك فيها عائر سهر
  مثل احلماطة أغضى فوقها الشفر

  عني تأوهبا من شجوها أرق
  فاملاء يغمرها طورا وينحدر
  كأنه نظم در عند ناظمه

  تقطع السلك منه فهو منتثر
  ما بعد منزل من ترجو مودته

  ونه الصمان فاحلفرومن أتى د
  دع ما تقدم من عهد الشباب فقد
  ويل الشباب وزار الشيب والزعر

  واذكر بالء سليم يف مواطنها
  ويف سليم ألهل الفخر مفتخر
  قوم هم نصروا الرمحن واتبعوا

  دين الرسول وأمر الناس مشتجر
  الضاربون جنود الشرك ضاحية

  ببطن مكة واألرواح تبتدر
  محىت رفعنا وقتالهم كأهن

  خنل بظاهرة البطحاء منقعر



  وحنن يوم حنني كان مشهدنا
  للدين عزا وعند اهللا مدخر

  إذ نركب املوت خمضرا بطائنه
  واخليل ينجاب عنها ساطع كدر
  حتت اللوامع والضحاك يقدمنا

  كما مشى الليث يف غاباته اخلدر
  يف مأزق من جمر احلرب كلكلها
  تكاد تأفل منه الشمس والقمر

  وطاس أسنتناوقد صربنا بأ
  هللا ننصر من شئنا وننتصر
  حىت تأوب أقوام منازهلم

  لوال املليك ولوال حنن ما صدروا
  فما ترى معشرا قلوا وال كثروا

  إال قد أصبح منا فيهم أثر
  البسيط

  وقال عباس بن مرداس أيضا رضي اهللا عنه
  يا آيها الرجل الذي هتوي به
  وجناء جممرة املناسم عرمس

  يب فقل لهإما أتيت على الن
  حقا عليك إذا اطمأن اجمللس

  يا خري من ركب املطي ومن مشى
  فوق التراب إذا تعد األنفس

  إنا وفينا بالذي عاهدتنا
  واخليل تقدع بالكماة وتضرس

  إذ سال من أفناء هبثة كلها
  مجع تظل به املخارم ترجس
  حىت صبحنا أهل مكة فيلقا

  شهباء يقدمها اهلمام األشوس

  ليم فوقهمن كل أغلب من س
  بيضاء حمكمة الدخال وقونس
  وعلي حنني قد وىف من مجعنا
  ألف أمد به الرسول عرندس

  كانوا أمام املؤمنني دريئة



  والشمس يومئذ عليها أمشس
  منضي وحيرسنا اإلله حبفظه
  واهللا ليس بضائع من حيرس
  ولقد حبسنا باملناقب حمبسا
  رضي اإلله هبم فنعم احملبس
  وغداة أوطاس شددنا شدة

  كفت العدو وقيل منها حيبس
  ندعو هوازن باإلخاءة بيننا
  ثدي متد به هوازن أيبس
  حىت تركنا مجعهم وكأنه
  عري تعاقبه السباع مفرس

  الكامل) 
  وقال عباس بن مرداس أيضا

  نصرنا رسول اهللا من غضب له
  بألف كمي ال تعد حواسره
  محلنا له يف عامل الرمح راية

  هيذود هبا يف حومة املوت ناصر
  وحنن خضبناها دما فهو لوهنا

  غداة حنني يوم صفوان شاجره
  وكنا على اإلسالم ميمنة له
  وكان لنا عقد اللواء وشاهره

  وكنا له يوم اجلنود بطانة
  يشاورنا يف أمره ونشاوره
  دعانا فسمانا الشعار مقدما

  وكان له عونا على من يناكره
  جزى اهللا خريا من نيب حممدا

  ناصرهوأيده بالنصر واهللا 
  الطويلغزوة الطائف

وملا قدم فل الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتها وصنعوا الصنائع للقتال ومل يشهد حنينا وال الطائف عروة بن 
  مسعود وال غيالن بن سلمة كانا جبرش يتعلمان صنعة الدبابات واجملانيق والضبور

من حنني فقال كعب بن مالك حني أمجع رسول اهللا  إىل الطائف حني فرغ} صلى اهللا عليه وسلم{مث سار رسول اهللا 
  السري إليها} صلى اهللا عليه وسلم{

  قضينا من هتامة كل ريب



  وخيرب مث أمجمنا السيوفا
  خنريها ولو نطقت لقالت
  قواطعهن دوسا أو ثقيفا

  فلست حلاضن إن مل تروها
  بساحة داركم منا ألوفا

  وننتزع العروش ببطن وج
  اوتصبح دوركم منكم خلوف
  ويأتيكم لنا سرعان خيل
  يغادر خلفه مجعا كثيفا

  إذا نزلوا بساحتكم مسعتم
  هلا مما أناخ هبا رجيفا

  بأيديهم قواضب مرهفات
  يزرن املصطلني هبا احلتوفا
  كأمثال العقائق أخلصتها
  قيون اهلند مل تضرب كتيفا
  ختال جدية األبطال فيها
  غداة الروع جاديا مدوفا
  أجدهم أليس هلم نصيح

  األقوام كان بنا عريفا من
  خيربهم بأنا قد مجعنا

  عتاق اخليل والنجب الطروفا

  وأنا قد أتيناهم بزحف
  حييط بسور حصنهم صفوفا
  رئيسهم النيب وكان صلبا
  نقي القلب مصطربا عزوفا
  رشيد األمر ذا حكم وعلم
  وحلم مل يكن نزقا خفيفا
  نطيع نبينا ونطيع ربا

  هو الرمحن كان بنا رءوفا
  قوا إلينا السلم نقبلفإن تل

  وجنعلكم لنا عضدا وريفا
  وإن تأبوا جناهدكم ونصرب
  وال يك أمرنا رعشا ضعيفا



  جنالد ما بقينا أو تنيبوا
  إىل اإلسالم إذ عانا مضيفا

  جناهد ال نباىل ما لقينا
  أأهلكنا التالد أم الطريفا
  وكم من معشر ألبوا علينا
  صميم اجلذم منهم واحلليفا

  هلم كفاءأتونا ال يرون 
  فجدعنا املسامع واألنوفا
  بكل مهند لني صقيل
  نسوقهم هبا سوقا عنيفا
  ألمر اهللا واإلسالم حىت
  يقوم الدين معتدال حنيفا

  وتنسى الالت والعزى ودد
  ونسلبها القالئد والشنوفا
  فأمسوا قد أقروا واطمأنوا
  ومن ال ميتنع يقبل خسوفا

  الوافر
على خنلة اليمانية وانتهى إىل حبرة الرغاء فابتين هبا مسجدا فصلى فيه } لمصلى اهللا عليه وس{وسلك رسول اهللا 

وأقاد فيها يومئذ بدم رجل من هذيل قتله رجل كم بين ليث فقتله به وهو أول دم أقيد به يف اإلسالم وأمر يف طريقه 
  حبصن مالك بن عوف فهدم

  مث سلك يف طريق فسأل عن امسها فقيل له الضيقة
  يسرىفقال بل هي ال

صلى اهللا {مث خرج منها حىت نزل حتت سدرة يقال هلا الصادرة قريبا من مال رجل من ثقيف فأرسل إليه رسول اهللا 
  إما أن خترج وإما أن خنرب عليك حائطك} عليه وسلم

  فأىب أن خيرج فأمر بإخرابه
أن العسكر اقترب من مث مضى حىت نزل قريبا من الطائف فضرب به عسكره فقتل ناس من أصحابه بالنبل وذلك 
  حائط الطائف فكانت النبل تناهلم ومل يقدر املسلمون على أن يدخلوا حائطهم أغلقوه دوهنم

فلما أصيب أولئك النفر من أصحابه بالنبل وضع عسكره عند مسجده الذي بالطائف اليوم فحاصرهم بضعا 
  وعشرين ليلة

سلمة فضرب هلما قبتني مث صلى بينهما فلما أسلمت  وقيل بضع عشرة ليلة ومعه امرأتان من نسائه إحدامها أم
  ثقيف بين عمرو بن أمية بن وهب بن معتب بن مالك على مصالة ذلك مسجدا

  وكانت فيه سارية فيما يزعمون ال تطلع الشمس عليها يوما من الدهر إال مسع هلا نقيض
صلى اهللا {ا بالنبل ورماهم رسول اهللا وقاتلهم قتاال شديدا وترامو} صلى اهللا عليه وسلم{فحاصرهم رسول اهللا 



  باملنجنيق فيما ذكر ابن هشام} عليه وسلم
  قال وهو أول من رمى به يف اإلسالم إذ ذاك

حتت دبابة } صلى اهللا عليه وسلم{حىت إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف دخل نفر من أصحاب رسول اهللا 
عليهم ثقيف سكك احلديد حمماة بالنار فخرجوا من حتتها فرمتهم مث رجعوا هبا إىل جدار الطائف ليحرقوه فأرسلت 

بقطع أعتاب ثقيف فوقع الناس فيها يقطعون } صلى اهللا عليه وسلم{بالنبل فقتلوا منهم رجاال فأمر رسول اهللا 
  وتقدم أبو سفيان بن حرب واملغرية بن شعبة إىل الطائف فناديا ثقيفا أن آمنونا حىت نكلمكم فآمنومها

ا نساء من نساء قريش وبين كنانة منهن ابنة أيب سفيان ليخرجن أليهما ومها خيافان عليهن السباء فأبني فلما فدعو
أبني قال هلما األسود بن مسعود يا أبا سفيان ويا مغرية أال أدلكما على خري مما جئتما له إن مال بين األسود حيث 

بينه وبني الطائف بواد يقال له العقيق إنه ليس بالطائف مال  نازال} صلى اهللا عليه وسلم{علمتما وكان رسول اهللا 
أبعد رشاء وال أشد مؤنة وال أبعد عمارة من مال بين األسود وإن حممدا إن قطعه مل يعمر أبدا فكلماه فليأخذه 

  لنفسه أو ليدعه هللا وللرحم فإن بيننا وبينه من القرابة ما ال جيهل
  تركه هلم} يه وسلمصلى اهللا عل{فزعموا أن رسول اهللا 

فيما ذكر أليب بكر الصديق رضي اهللا عنه وهو حماصر ثقيفا يا أبا بكر إين } صلى اهللا عليه وسلم{وقال رسول اهللا 
  رأيت أين أهديت إىل قعبة مملوءة زبدا فنقرها ديك فهراق ما فيها

  فقال ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد
  وأنا ال أرى ذلك} وسلمصلى اهللا عليه {فقال رسول اهللا 

مث إن خويلة بنت حكيم السلمية امرأة عثمان بن مظعون قالت يا رسول اهللا أعطين إن فتح اهللا عليك الطائف حلي 
  بادية بنت غيالن أو حلي الفارغة ابنة عقيل

  وكانتا من أحلى نساء ثقيف

ثقيف يا خويلة فخرجت خويلة فذكرت قال هلا وإن كان مل يؤذن يف } صلى اهللا عليه وسلم{فذكر أن رسول اهللا 
فقال يا رسول اهللا ما } صلى اهللا عليه وسلم{ذلك لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فدخل عمر على رسول اهللا 

  حديث حدثتنيه خويلة زعمت أنك قلته قال قد قلته
  قال أو ما أذن فيهم يا رسول اهللا قال ال

  حيل فلما استقل الناس نادى سعيد بن عبيد أال إن احلي مقيمقال أفال أؤذن بالرحيل قال بلى فأذن عمر بالر
يقول عيينة بن حصن أجل واهللا جمدة كراما فقال له رجل من املسلمني قاتلك اهللا يا عيينة أمتدح املشركني باالمتناع 

أردت أن  وقد جئت تنصره قال أين واهللا ما جئت ألقاتل ثقيفا معكم ولكين} صلى اهللا عليه وسلم{من رسول اهللا 
  يفتح حممد الطائف فأصيب من ثقيف جارية أتطئها هلا تلد يل رجال فإن ثقيفا قوم مناكري

صلى اهللا عليه {يف إقامته عليهم عبيد هلم فأسلموا فأعتقهم رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{ونزل على رسول اهللا 
ال أولئك } صلى اهللا عليه وسلم{ل رسول اهللا فلما اسلم أهل الطائف تكلم نفر منهم يف أولئك العبيد فقا} وسلم

  عتقاء اهللا
اثنا عشر رجال سبعة من قريش وأربعة من } صلى اهللا عليه وسلم{واستشهد بالطائف من أصحاب رسول اهللا 

  األنصار ورجل من بين ليث
هوزان وأمواهلم عن الطائف حىت نزل اجلعرانة واليها كان قدم سيب } صلى اهللا عليه وسلم{مث انصرف رسول اهللا 



  وقال له رجل من أصحابه يوم ظعن عن ثقيف يا رسول اهللا ادع عليهم فقال اللهم اهد ثقيفا وائت هبم
مث أتاه وفد هوزان باجلعرانة وقد اسلموا وكان معه من سبيهم ستة آالف من الذراري والنساء ومن اإلبل والشاء ما 

عشرية وقد أصابنا من البالء ما مل خيف عليك فامنن علينا من اهللا ال يدري ما عدته فقالوا يا رسول اهللا أنا أهل و
عليك وقام رجل منهم من سعد بن بكر يقال له زهري يكىن بأيب صرد فقال يا رسول اهللا إمنا يف اخلطائر عماتك 

منا مبثل ما وخاالتك وحواضنك الالئي كن يكفلنك ولو أنا ملحنا للحارث بن أيب مشر أو للنعمان بن املنذر مث نزال 
  نزلت به رجونا عطفه وعائدته علينا وأنت خري املكفولني

  مث أنشأ يقول
  امنن علينا رسول اهللا يف كرم
  فإنك املرء نرجوه وننتظر

  امنن على بيضة قد عاقها قدر
  مفرق مشلها يف دهرها غري

  أبقت لنا احلرب هتافا على حزن
  على قلوهبم الغماء والغمر
  شرهاإن مل تداركهم نعماء تن

  يا أرجح الناس حلما حني حيترب
  امنن على نسوة قد كنت ترضعها
  إذ فوك متأله من حمضها الدرر

  إذ أنت طفل صغري كنت ترضعها
  وإذ يزينك ما تأيت وما تذر
  ال جتعلنا كمن شالت نعامته
  واستبق منا فإنا معشر زهر

  إنا لنشكر للنعمى وقد كفرت
  وعندنا بعد هذا اليوم مدخر

  و من قد كنت ترضعهفألبس العف
  من أمهاتك إن العفو يشتهر
  إنا نؤمل عفوا منك تلبسه

  هذي الربية أن تعفو وتنتصر
  فاعف عفا اهللا عما أنت راهبه

  البسيط( يوم القيامة إذ يهدي لك الظفر 
نا بني أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم فقالوا يا رسول اهللا خريت} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

  أموالنا وأحسابنا بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا فهو احب إلينا
فقال هلم أما ما كان يل ولبين عبد املطلب فهو لكم وإذا أنا صليت الظهر بالناس فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول 

  اهللا إىل املسلمني وباملسلمني إىل رسول اهللا يف أبنائنا ونسائنا



  ل لكمفسأعطيكم عند ذلك وأسأ
صلى اهللا عليه {الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به فقال رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فلما صلى رسول اهللا 

  أما ما كان يل ولنيب عبد املطلب فهو لكم} وسلم
  } صلى اهللا عليه وسلم{فقال املهاجرون وما كان لنا فهو لرسول اهللا 

  } صلى اهللا عليه وسلم{هللا وقالت األنصار ما كان لنا فهو لرسول ا
  فقال األقرع بن حابس أما أنا وبنو متيم فال
  وقال عيينة بن حصن أما أنا وبنو فزارة فال
  وقال عباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فال

  } صلى اهللا عليه وسلم{فقالت بنو سليم بلى ما كان لنا فهو لرسول اهللا 
أما من متسك منكم حبقه من هذا السيب فله بكل } اهللا عليه وسلمصلى {فقال عباس وهنتموين فقال رسول اهللا 

  إنسان ست فرائض من أول شيء أصيبه فردوا إىل الناس أبناءهم ونساءهم
وكان عيينة بن حصن أخذ عجوزا من عجائزهم وقال حني أخذها أرى عجوزا إين ألحسب أن هلا يف احلي نسبا 

  وعسى أن يعظم فداؤها

السبايا بست فرائض أيب أن يردها فقال له زهري أبو صرد خذها عنك } صلى اهللا عليه وسلم{فلما رد رسول اهللا 
  فواهللا ما فوها ببارد وال ثديها بناهد وال بطنها بوالد وال زوجها بواجد وال درها مباكد

  فردها بست فرائض حني قال له زهري ما قال
  مالك بن عوف فقالوا هو وفد هوازن ما فعل} صلى اهللا عليه وسلم{وسأل رسول اهللا 
  بالطائف مع ثقيف

  فقال هلم أخربوا مالكا أنه أن أتاين مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من اإلبل
فيحبسوه فأمر براحلته فهيئت } صلى اهللا عليه وسلم{فأيت مالك بذلك فخاف ثقيفا أن يعلموا مبا قال له رسول اهللا 

ائف فخرج ليال على فرسه حىت أتى راحلته حيث أمر هبا أن حتبس فركبها فلحق له وأمر بفرس له فأتى به بالط
فأدركه باجلعرانة أو مبكة فرد عليه أهله وماله وأعطاه مائة من اإلبل وأسلم } صلى اهللا عليه وسلم{برسول اهللا 

  فحسن إسالمه وقال
  ما إن رأيت وال مسعت مبثله
  يف الناس كلهم مبثل حممد

  يل إذا اجتدىأوىف وأعطى للجز
  ومىت تشأ خيربك عما يف غد
  وإذا الكتيبة عردت أنياهبا

  بالسمهري وضرب كل مهند
  فكأنه ليث على أشباله

  وسط اهلباءة خادر يف مرصد
  الكامل

على من أسلم من قومه فكان يقاتل هبم ثقيفا ال خيرج هلم سرح إال } صلى اهللا عليه وسلم{فاستعمله رسول اهللا 



  ق عليهم أبو حمجن بن حبيب الثقفيأغار عليه حىت ضي
  هابت األعداء جانبنا
  مث تغزونا بنو سلمه
  وأتانا مالك هبم

  ناقضا للعهد واحلرمه
  املديد

من رد سبايا حنني إىل أهلها ركب واتبعه الناس يقولون يا رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{وملا فرغ رسول اهللا 
  اقسم علينا فيئنا

وه إىل شجرة فاختطفت عنه رداءه فقال ردوا علي ردائي أيها الناس فواهللا إن لو كان لكم لإلبل والغنم حىت أجلأ
بعدد شجر هتامة نعما لقسمته عليكم مث ما ألفيتموين خبيال وال جبانا وال كذوبا مث قام إىل جنب بعري فأخذ وبرة من 

  سنامه فرفعها مث قال أيها الناس واهللا مايل من
إال اخلمس واخلمس مردود عليكم فأدوا اخلائط واملخيط فإن الغلول يكون على أهله عارا فيئكم وال هذه الوبرة 
  وشنارا ونارا يوم القيامة

  فجاء رجل من األنصار بكبة من خيوط شعر فقال يا رسول اهللا أخذت هذه الكبة أعمل هبا برذعة بعري يل دبر
  فقال أما نصييب منها فلك

  يل هباقال أما إذا بلغت ذلك فال حاجة 
  مث طرحها من يده

ويروي أن عقيل بن أيب طالب دخل يوم حنني على امرأته فاطمة بنت شيبة وسيفه متلطخ دما فقالت إين قد عرفت 
  أنك قد قاتلت فماذا أصبت من غنائم املشركني قال دونك هذه اإلبرة ختيطني هبا ثيابك

  يقول من أخذ شيئا فلريده حىت اخلائط واملخيط} صلى اهللا عليه وسلم{فدفعها إليها فسمع منادي رسول اهللا 
  فرجع عقيل فقال ما أرى إبرتك إال قد ذهبت وأخذها فألقاها يف الغنائم

املؤلفة قلوهبم وكانوا أشرافا من أشراف الناس يتألفهم ويتألف هبم } صلى اهللا عليه وسلم{وأعطى رسول اهللا 
بن حزام واحلارث بن احلارث بن كلدة واحلارث بن هشام  قومهم فأعطى أبا سفيان بن حرب وابنه معاوية وحكيم

وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزي وصفوان بن أمية وكل هؤالء من أشراف قريش واألقرع بن حابس 
التميمي وعيينة بن حصن الفزاري ومالك بن عوف النصري أعطي كل واحد من هؤالء املسلمني من قريش 

املائة رجاال من قريش منهم خمرمة بن نوفل وعمري بن وهب وأعطى سعيد بن يربوع وغريهم مائة بعري وأعطى دون 
املخزومي وعدي بن قيس السهمي مخسني مخسني وأعطى عباس بن مرداس أباعر فسخطها وقال يعاتب فيها النيب 

  } صلى اهللا عليه وسلم{
  وكانت هنابا تالفيتها

  بكري على املهر يف األجرع
  دواوإيقاظي القوم أن يرق

  إذا هجع الناس مل أهجع
  فأصبح هنيب وهنب العبيد



  بني عيينة واألقرع
  وقد كنت يف احلرب ذا تدراء

  فلم أعط شيئا ومل أمنع
  إال أفائل أعطيتها

  عديد قوائمه األربع
  وما كان حصن وال حابس
  يفوقان مرداس يف جممع

  وما كنت دون امرئ منهما
  ومن تضع اليوم ال يرفع

  املتقارب
  اذهبوا فاقطعوا عين لسانه فأعطوه حىت رضي فكان ذلك قطع لسانه} صلى اهللا عليه وسلم{ل اهللا فقال رسو

أنت } صلى اهللا عليه وسلم{فقال له رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر ابن هشام أن عباسا أتى رسول اهللا 
  القائل

  فأصبح هنيب وهنب العبيد
  بني األقرع وعيينة

  نة واألقرعفقال أبو بكر بني عيي

  مها واحد} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  يس ٦٩فقال أبو بكر أشهد أنك كما قال اهللا وما علمناه الشعر وما ينبغي له 

بقطع لسانه فزع هلا وقال من ال يعرف أمر } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر ابن عقبة أن عباسا ملا أمر رسول اهللا 
  عباس ميثل به
  نائم فقيل له خذ منها ما شئتفأتى به إىل الغ

  أن يقطع لساين بالعطاء بعد أن تكلمت} صلى اهللا عليه وسلم{فقال عباس إمنا أراد رسول اهللا 
  حبلة فقبلها ولبسها} صلى اهللا عليه وسلم{فتكرم أن يأخذ منها شيئا فبعث إليه رسول اهللا 

ل اهللا أعطيت عيينة بن حصن واألقرع بن حابس قائل من أصحابه يا رسو} صلى اهللا عليه وسلم{وقال لرسول اهللا 
أما والذي نفس حممد بيده جلعيل } صلى اهللا عليه وسلم{مائة وتركت جعيل بن سراقة الضمري فقال رسول اهللا 

  بن سراقة خري من طالع
  األرض كلهم مثل عيينة واألقرع ولكين تألفتهما ليسلما ووكلت جعيل ابن سراقة إىل إسالمه

وهو يعطي الناس فقال } صلى اهللا عليه وسلم{بين متيم يقال له ذو اخلويصرة فوقف على رسول اهللا وجاء رجل من 
  يا حممد قد رأيت ما صنعت يف هذا اليوم

  أجل فكيف رأيت قال مل أرك عدلت} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
عندي فعند من يكون فقال عمر بن  مث قال وحيك إذا مل يكن العدل} صلى اهللا عليه وسلم{فغضب رسول اهللا 

اخلطاب أال نقتله فقال ال دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون يف الدين حىت خيرجوا منه كما خيرج السهم من 
  الرمية ينظر يف النصل فال يوجد شيء مث يف القدح فال يوجد شيء مث يف الفوق فال يوجد شيء سبق الفرث والدم



ما أعطى يف قريش ويف قبائل العرب ومل يعط األنصار شيئا وجدوا يف } هللا عليه وسلمصلى ا{وملا أعطى رسول اهللا 
  قومه} صلى اهللا عليه وسلم{أنفسهم حىت كثرت منهم القالة وحىت قال قائلهم لقي واهللا رسول اهللا 

  وذكر ابن هشام أن حسان بن ثابت قال يعاتبه يف ذلك
  زاد اهلموم فماء العني منحدر

  عربة درر سحا إذا حفلته
  وجدا بشماء إذ مشاء هبكنة
  هيفاء ال ذنن فيها وال خور

  دع عنك مشاء إذ كانت مودهتا
  نزرا وشر وصال الواصل النزر
  وائت الرسول فقل يا خري مؤمتن

  للمؤمنني إذا ما عدد البشر
  عالم تدعى سليم وهي نازحة
  قدام قوم هم آووا وهم نصروا

  مساهم اهللا أنصارا ينصرهم
  وعوان احلرب تستعر دين اهلدى

  وسارعوا يف سبيل اهللا واعترفوا
  للنائبات وما خافوا وما ضجروا
  والناس إلب علينا فيك ليس لنا
  إال السيوف وأطراف القنا وزر
  جنالد الناس ال نبقي على أحد
  وال نضيع ما توحي به السور
  و ال هتز جناة احلرب نادينا
  وحنن حني تلظى نارها سعر

  ون ما طلبواكما رددنا ببدر د
  أهل النفاق وفينا ينزل الظفر

  وحنن جندك يوم النعف من أحد
  إذ حزبت بطرا أحزاهبا مضر
  فما ونينا وال مخنا وما خربوا

  منا عثارا وكل الناس قد عثروا
  البسيط

فقال يا رسول اهللا إن هذا احلي من األنصار قد } صلى اهللا عليه وسلم{فدخل سعد بن عبادة على رسول اهللا 
دوا عليك ملا صنعت يف هذا الفيء الذي أصبت قسمت يف قومك وأعطيت عطايا عظاما يف قبائل العرب ومل وج

  يك يف هذا احلي من األنصار منها شيء



  قال فأين أنت من ذلك يا سعد قال يا رسول اهللا ما أنا إال من قومي
  قال فامجع يل قومك يف هذه احلظرية

رية فجاء رجال من املهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم فلما فخرج سعد فجمع األنصار يف تلك احلظ
فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هو أهله مث قال يا } صلى اهللا عليه وسلم{اجتمعوا له أعلمه سعد هبم فأتاهم رسول اهللا 

وعالة فأغناكم اهللا  معشر األنصار ما قالة بلغتين عنكم وجدة وجدمتوها علي يف أنفسكم أمل آتكم ضالال فهداكم اهللا
  وأعداء فألف اهللا بني قلوبكم قالوا بل اهللا ورسوله أمن وافضل

  مث قال أال جتيبونين يا معشر األنصار قالوا مباذا جنيبك يا رسول اهللا هللا ولرسوله املن والفضل

وال فنصرناك وطريدا فقال صلوات اهللا عليه أما واهللا لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك وخمذ
فآويناك وعائال فآسيناك أوجدمت يا معشر األنصار يف أنفسكم يف لعاعة من الدنيا تألفت هبا قوما ليسلموا ووكلتكم 

صلى اهللا عليه {إىل إسالمكم أال ترضون يا معشر األنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعري وترجعوا برسول اهللا 
مد بيده لوال اهلجرة لكنت امرء من األنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت إىل رحالكم فو الذي نفس حم} وسلم

  األنصار شعبا لسلكت شعب األنصار اللهم ارحم األنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار
  قسما وحظا} صلى اهللا عليه وسلم{فبكي القوم حىت أخضلوا حلاهم وقالوا رضينا برسول اهللا 

  وتفرقوا} صلى اهللا عليه وسلم{مث انصرف رسول اهللا 
من اجلعرانة معتمرا وأمر ببقايا الفيء فحبس مبجنة بناحية مر الظهران } صلى اهللا عليه وسلم{مث خرج رسول اهللا 

فلما فرغ من عمرته انصرف راجعا إىل املدينة واستخلف عتاب بن أسيد على مكة وخلف معه معاذ بن جبل يفقه 
  ببقايا الفيء} صلى اهللا عليه وسلم{آن وأتبع رسول اهللا الناس يف الدين ويعلمهم القر

عتابا على مكة رزقه يف كل يوم درمها فقام عتاب خطيبا يف الناس } صلى اهللا عليه وسلم{وملا استعمل رسول اهللا 
درمها كل يوم } صلى اهللا عليه وسلم{فقال أيها الناس أجاع اهللا كبد من جاع على درهم فقد رزقين رسول اهللا 

  فليست يب حاجة إىل أحد
  يف ذي القعدة وقدم املدينة يف بقيتة أو يف أول ذي احلجة} صلى اهللا عليه وسلم{وكانت عمرة رسول اهللا 

  وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب حتج عليه وحج عتاب بن أسيد باملسلمني فيها وهي سنة مثان
صلى اهللا عليه {ما بني ذي القعدة إذ انصرف رسول اهللا  وأقام أهل الطائف على شركهم وامتناعهم يف طائفهم

  إىل رمضان سنة تسع} وسلم

من سفره هذا منصرفا عن الطائف كتب جبري بن زهري بن أيب سلمى إىل } صلى اهللا عليه وسلم{وملا قدم رسول اهللا 
كان يهجوه ويؤذيه وأن من  قد قتل رجاال مبكة ممن} صلى اهللا عليه وسلم{أخيه كعب بن زهري خيربه أن رسول اهللا 

بقي من شعراء قريش ابن الزبعرى وهبرية بن أيب وهب قد هربوا يف كل وجه فإن كانت لك يف نفسك حاجة فطر 
  فإنه ال يقتل أحدا جاء تائبا وإن أنت مل تفعل فانج إىل جنائك من األرض} صلى اهللا عليه وسلم{إىل رسول اهللا 

رض وأشفق على نفسه وارجف به من كان يف حاضره من عدوه فقالوا هو فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به األ
  مقتول

ويذكر فيها خوفه وإرجاف } صلى اهللا عليه وسلم{فلما مل جيد من شيء بدا قال قصيدته اليت ميدح فيها رسول اهللا 
صلى {ىل رسول اهللا الوشاة به مث خرج حىت قدم املدينة فنزل على رجل من جهينة كانت بينه وبينه معرفة فغدا به إ



فقال هذا رسول } صلى اهللا عليه وسلم{حني صلى الصبح فصلى معه مث أشار له إىل رسول اهللا } اهللا عليه وسلم
  اهللا فقم إليه فاستأمنه

صلى اهللا {حني جلس إليه فوضع يده يف يده وكان رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فذكر انه قام إىل رسول اهللا 
يعرفه فقال يا رسول اهللا إن كعب بن زهري قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما فهل أنت قابل منه إن ال } عليه وسلم

  نعم} صلى اهللا عليه وسلم{أنا جئتك به قال رسول اهللا 
  قال أنا يا رسول اهللا كعب بن زهري فوثب عليه رجل من األنصار فقال يا رسول اهللا دعين وعدو اهللا اضرب عنقه

  دعه عنك فإنه قد جاءنا تائبا نازعا} صلى اهللا عليه وسلم{ فقال رسول اهللا
  فغضب كعب على األنصار ملا صنع به صاحبهم ومدح املهاجرين دوهنم إذ مل يتكلم فيه رجل منهم إال خبري

  يف املسجد} صلى اهللا عليه وسلم{والقصيدة اليت قاهلا كعب يف ذلك وذكر انه أنشدها رسول اهللا 
  يوم مبتولبانت سعاد فقليب ال

  متيم عندها مل جيز مكبول
  وما سعاد غداة البني إذ برزت

  إال أغن غضيض الطرف مكحول
  جتلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت

  كأنه منهل بالراح معلول
  شحت بذي شبم من ماء حمنية

  صاف بأبطح أضحى وهو مشمول
  تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه
  من صوب غادية بيض يعاليل

  أهنا صدقتوبلمها خلة لو 
  بوعدها أو لو أن النصح مقبول
  لكنها خلة قد سيط من دمها
  فجع وولع وإخالف وتبديل

  فما تدوم على حال تكون هبا
  كما تلون يف أثواهبا الغول

  كانت مواعيد عرقوب هلا مثال
  وما مواعيدها إال األباطيل

  فال يغرنك ما منت وما وعدت
  إن األماين واألحالم تضليل

  ض ال تبلغهاأمست سعاد بأر
  إال العتاق النجيبات املراسيل

  وال يبلغها إال عذافرة
  فيها على األبن إرقال وتبغيل



  من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت
  عرضتها طامس األعالم جمهول

  ضخم مقلدها فعم مقيدها
  يف خلقها عن بنات الفحل تفضيل
  حرف أخوها ابوها من مهجنة

  وعمها خاهلا قوداء مشليل
  عيها وقد عرقتكأن أوب ذرا

  وقد تلفع بالقور العساقيل
  أوب يدي فاقد مشطاء معولة
  قامت فجاوهبا نكد مثاكيل

  نواحة رخوة الضبعني ليس هلا
  ملا نعى بكرها الناعون معقول
  تفري اللبان بكفيها ومدرعها
  مشقق عن تراقيها رعابيل
  متشي الغواة جبنبها وقوهلم

  إنك يا ابن أيب سلمى ملقتول
  يق كنت آملهوقال كل صد

  ال أهلينك إين عنك مشغول
  فقلت خلوا طريقي ال أبالكم
  فكل ما قدر الرمحن مفعول

  كل ابن أنثى وإن طالت سالمته
  يوما على آلة حدباء حممول
  نبئت أن رسول اهللا أوعدين
  والعفو عند رسول اهللا مأمول

  مهال هداك الذي أعطاك نافلة القرآن
  فيها مواعيظ وتفصيل

  قوال الوشاة وملال تأخذين بأ
  أذنب ولو كثرت يف األقاويل
  لقد أقوم مقاما لو يقوم به

  يرمي ويسمع ما قد أمسع الفيل
  لظل ترعد من خوف بوادره

  إن مل يكن من رسول اهللا تنويل
  حىت وضعت مييين ما أنازعها



  يف كف ذي نقمات قوله القيل
  فلهو أخوف عندي إذ أكلمه
  وقيل إنك منسوب ومسؤول

  راء األرض خمدرهمن ضيغم بض
  يف بطن عثر غيل دونه غيل
  إن الرسول لنور يستضاء به
  مهند من سيوف اهللا مسلول

  يف عصبة من قريش قال قائلهم
  ببطن مكة ملا أسلموا زولوا

  زالوا فما زال انكاس وال كشف
  عند اللقاء وال ميل معازيل

  ميشون مشي اجلمال الزهر يعصمهم
  ضرب إذا عرد السود التنابيل

  العرانني أبطال لبوسهمشم 
  من نسج داود يف اهليجا سرابيل
  بيض سوابغ قد شكت هلا حلق

  كأهنا حلق القفعاء جمدول
  ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم

  قوما وليسوا جمازيعا إذا نيلوا
  ال يقع الطعن إال يف حنورهم

  ليس هلم عن حياض املوت هتليل
  البسيط

  بيده إىل اخللق أي امسعوا} ى اهللا عليه وسلمصل{ويروى أن كعبا ملا أنشد رسول اهللا 
  تعجبا بقوله

  } صلى اهللا عليه وسلم{ومن مستجاد شعر كعب بن زهري قوله أيضا ميدح النيب 
  حتذي به الناقة األدماء معتجرا
  بالربد كالبدر جلى ليلة الظلم

  ويف عطافيه أو أثناء بردته
  ما يعلم اهللا من دين ومن كرم

  البسيط
  ب يف الميته املتقدمة إذا عرد السود التنابيلوملا قال كع

يريد األنصار وخص املهاجرين مبدحته دوهنم غضبت عليه األنصار فقال بعد أن أسلم ميدحهم ويذكر بالءهم مع 
حضه على } صلى اهللا عليه وسلم{وموضعهم من اليمن ويقال إن رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 



  القصيدة املتقدمة لوال ذكرت األنصار خبري فإن األنصار لذلك أهل فقال كعب هذه األبيات ذلك وقال ملا أنشده
  من سره كرم احلياة فال يزل
  يف مقنب من صاحل األنصار
  ورثوا املكارم كابرا عن كابر

  إن اخليار هم بنو األخيار
  املكرهني السمهري بأذرع
  كسوالف اهلندي غري قصار

  والناظرين بأعني حممرة
  جلمر غري كليلة اإلبصاركا

  والبائعني نفوسهم لنبيهم
  للموت يوم تعانق وكرار
  يتطهرون يرونه نسكا هلم
  بدماء من علقوا من الكفار

  دربوا كما دربت ببطن خفية غلب الرقاب من األسود ضواري( 
  وإذا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاقل األغفار

  مجيع نزارضربوا عليا يوم بدر ضربة دانت لوقعتها 
  لو يعلم األقوام علمي كله فيهم لصدقين الذين أماري
  قوم إذا خوت النجوم فإهنم للطارقني النازلني مقاري

  يف الغر من غسان يف جرثومة أعيت حمافرها على احملفار
  الكامل

ول اهللا وكان عبد اهللا بن الزبعري السهمي شاعر قريش ولساهنا يف مناقضة حسان بن ثابت وغريه من شعراء رس
له يف ذلك أشعار كثرية ذكرها ابن إسحاق يف مواضعها وأضربنا حنن عنها وعن سائر } صلى اهللا عليه وسلم{

أشعار اجلاهلية ملا فيها من تنقص اإلسالم والنيل من أهله فلما كان عام الفتح فر ابن الزبعري إىل جنران فرماه 
  حسان بن ثابت ببيت واحد ما زاد عليه وهو

  رجال أحلك بغضه جنران يف عيش أحذ لئيم ال تعدمن
  الكامل

  فأسلم وقال يف ذلك أشعارا منها يف أبيات} صلى اهللا عليه وسلم{فلما بلغ ذلك ابن الزبعري خرج إىل رسول اهللا 
  يا رسول املليك إن لساين راتق ما فتقت إذ أنا بور
  إذ أباري الشيطان يف سنن الغي ومن مال ميله مثبور

  اخلفيف
  أيضا حني أسلموقال 

  منع الرقاد بالبل ومهوم
  والليل معتلج الرواق هبيم



  مما أتاين أن أمحد المين
  فيه فبت كأنين حمموم

  يا خري من محلت على أوصاهلا
  عريانة سرح اليدين عشوم
  إين ملعتذر إليك من الذي

  أسديت إذ أنا يف الضالل أهيم
  أيام تأمرين بأغوى خطة
  سهم وتأمرين هبا خمزوم

  أسباب الردي ويقودين وأمد
  أمر الغواة وأمرهم مشئوم
  فاليوم آمن بالنيب حممد
  قليب وخمطيء هذه حمروم

  مضت العداوة فانقضت أسباهبا
  ودعت أواصر بيننا وحلوم

  فاغفر فدى لك والداثي كالمها
  زللى فإنك راحم مرحوم

  وعليك من علم املليك عالمة
  نور أغر وخامت خمتوم
  أعطاك بعد حمبة برهانه

  شرفا وبرهان اإلله عظيم
  ولقد شهدت بأن دينك صادق

  حق وإنك يف العباد جسيم
  واهللا يشهد أن أمحد مصطفى

  متقبل يف الصاحلني كرمي
  فرم عال بنيانه من هاشم

  فرع متكن يف الذري وأروم
  الكامل

  غزوة تبوك

ما بني ذي احلجة إىل رجب مث أمر  باملدينة بعد منصرفه عن عمرة اجلعرانة} صلى اهللا عليه وسلم{وأقام رسول اهللا 
أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم وذلك يف زمان عسرة من الناس وشدة من احلر وجدب من البالد وحني طابت الثمار 

  والناس حيبون املقام قي مثارهم وظالهلم ويكرهون الشخوص على احلال من الزمان الذي هم عليه
ا خيرج يف غزوة إال ورى عنها وأخرب أنه يريد غري الوجه الذي يعمد قل م} صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 



إليه إال ما كان من غزوة تبوك فإنه بينها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي يصمد له ليتأهب الناس 
  لذلك أهبته

  فأمر الناس باجلهاز وأخربهم انه يريد الروم

وهو يف جهازه للجد بن قيس أحد بين سلمة يا جد هل لك العام يف جالد  ذات يوم} صلى اهللا عليه وسلم{فقال 
بين األصفر فقال يا رسول اهللا أو تأذن يل وال تفتين فواهللا لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مين 

  وإين أخشى إن رأيت نساء بين األصفر أن ال أصرب
وقال قد أذنت لك ففيه نزلت ومنهم من يقول ائذن يل وال تفتين } صلى اهللا عليه وسلم{فأعرض عنه رسول اهللا 

أي إن كان إمنا خشي الفتنة من نساء بين األصفر وليس  ٤٩أال يف الفتنة سقطوا وإن جهنم حمليطة بالكافرين التوبة 
نفسه يقول والرغبة بنفسه عن } صلى اهللا عليه وسلم{ذلك به فما سقط فيه من الفتنة أكرب لتخلفه عن رسول اهللا 

  وإن جهنم ملن ورائه
  وقال قوم من املنافقني بعضهم لبعض ال تنفروا يف احلر زهادة يف اجلهاد

وشكا يف احلق وإرجافا بالرسول فأنزل اهللا فيهم وقالوا ال تنفروا يف احلر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون 
  ٨٢ ٨١وبة فليضحكوا قليال وليبكوا كثريا جزاء مبا كانوا يكسبون الت

أن ناسا من املنافقني جيتمعون يف بيت سويلم اليهودي يثبطون الناس عنه يف } صلى اهللا عليه وسلم{وبلغ رسول اهللا 
غزوة تبوك فبعث إليهم طلحة بن عبيد اهللا يف نفر من أصحابه وأمره أن حيرق عليهم البيت وفعل طلحة فاقتحم 

  واقتحم أصحابه فأفلتوا فقال الضحاك يف ذلك الضحاك بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله
  وكادت وبيت اهللا نار حممد

  يشيط هبا الضحاك وابن أبريق
  وظلت وقد طبقت كبس سويلم
  أنوء على رجلي كسريا ومرفقي

  سالم عليكم ال أعود ملثلها
  أخاف ومن تشمل به النار حيرق

  الطويل
مر الناس باجلهاز واالنكماش وحض أهل الغين على النفقة جد يف سفره وأ} صلى اهللا عليه وسلم{مث إن رسول اهللا 

واحلمالن يف سبيل اهللا فحمل رجال من أهل الغين واحتسبوا وأنفق عثمان بن عفان يف ذلك نفقة عظيمة مل ينفق 
  اللهم ارض عن عثمان فإين عنه راض} صلى اهللا عليه وسلم{أحد مثلها فقال رسول اهللا 

وهم البكاءون وهم سبعة نفر من األنصار وغريهم } صلى اهللا عليه وسلم{ا رسول اهللا مث إن رجاال من املسلمني تو
سامل بن عمري وعلبة بن زيد وأبو ليلى بن كعب وعمرو بن محام وهرمي بن عبد اهللا وعبد اهللا بن مغفل املزين ويقال 

وهم أهل حاجة } اهللا عليه وسلمصلى {عبد اهللا بن عمرو املزين وعرباض بن سارية الفزاري فاستحملوا رسول اهللا 
  فقال ال أجد ما أمحلكم عليه

فتولوا وأعينهم كفيض من الدمع حزنا أن ال جيدوا ما ينفقون فذكر أن ابن يامني بن عمري النضري لقي أبا ليلى بن 
جند عنده ليحملنا فلم } صلى اهللا عليه وسلم{كعب وابن مغفل ومها يبكيان فقال ما يبكيكما قاال جئنا رسول اهللا 



  ما
حيملنا عليه وليس عندنا ما نتقوى به على اخلروج معه فأعطامها ناضحا له فارحتاله وزودمها شيئا من متر فخرجا مع 

  } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
  وجاء املعذرون من األعراب فاعتذروا إليه فلم يعذرهم اهللا وذكر أهنم نفر من بين غفار

سفره وأمجع السري وختلف عنه نفر من املسلمني عن غري شك وال } اهللا عليه وسلمصلى {مث استتب برسول اهللا 
ارتياب منهم كعب بن مالك أخو بين سلمة ومرارة بن الربيع أخو بين عمر بن عوف وهالل بن أمية أخو بين واقف 

  وأبو خيثمة أخو بين سامل وكانوا نفر صدق ال يتهمون يف إسالمهم
ضرب عسكره على ثنية الوداع وضرب عبد اهللا بن أيب معه على } اهللا عليه وسلم صلى{فلما خرج رسول اهللا 

صلى اهللا عليه {حدة عسكره أسفل منه حنو ذباب وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين فلما سار رسول اهللا 
  ختلف عنه عبد اهللا بن أيب فيمن ختلف من املنافقني و أهل الريب} وسلم

علي بن أيب طالب على أهله وأمره باإلقامة فيهم فأرجف به املنافقون } هللا عليه وسلمصلى ا{وخلف رسول اهللا 
صلى اهللا {وقالوا ما خلفه إال استثقاال له وختففا منه فلما قالوا ذلك أخذ علي سالحه مث خرج حىت أتى رسول اهللا 

ين أنك استثقلتين وختففت مين فقال وهو نازل باجلرف فقال يا بين اهللا زعم املنافقون أنك إمنا خلفت} عليه وسلم
كذبوا ولكين خلفتك ملا تركت ورائي فارجع فاخلفين يف أهلي وأهلك أفال ترضى يا علي أن تكون مين مبنزلة 

  هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي

  على سفره} صلى اهللا عليه وسلم{فرجع علي إىل املدينة رضي اهللا عنه ومضى رسول اهللا 
أياما رجع إىل أهله يف يوم حار فوجد امرأتني له يف } صلى اهللا عليه وسلم{مة بعد أن سار رسول اهللا مث إن أبا خيث

  عريشني هلما يف حائطه قد رشت كل واحدة منهما
عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له طعاما فلما دخل قام على باب العريش فنظر إىل امرأتيه وما صنعتا له فقال 

يف الضح والريح واحلر وأبو خيثمة يف ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء يف }  عليه وسلمصلى اهللا{رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {ماله مقيم ما هذا بالنصف مث قال واهللا ال أدخل على عريش واحدة منكما حىت أحلق برسول اهللا 

حىت أدركه } صلى اهللا عليه وسلم{ فهيئا يل زادا ففعلتا مث قدم ناضحه فارحتله مث خرج يف طلب رسول اهللا} وسلم
  حني نزل بتبوك

فترافقا حىت } صلى اهللا عليه وسلم{وقد كان أدرك أبا خيثمة يف الطريق عمري بن وهب اجلمحي يطلب رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمري إن يل ذنبا فال عليك أن ختلف عين حىت آتى رسول اهللا 

وهو نازل بتبوك قال الناس هذا راكب على } صلى اهللا عليه وسلم{عل حىت إذا دنا من رسول اهللا فف} وسلم
  الطريق مقبل

  كن أبا خيثمة} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  قالوا هو واهللا أبو خيثمة يا رسول اهللا
أويل لك } صلى اهللا عليه وسلم{ فقال له رسول اهللا} صلى اهللا عليه وسلم{فلما أناخ أقبل فسلم على رسول اهللا 

  يا أبا خيثمة مث أخربه خربه
  خريا ودعا له خبري} صلى اهللا عليه وسلم{فقال له رسول اهللا 

  ويروى أن أبا خيثمة قال يف ذلك



  وملا رأيت الناس يف الدين نافقوا
  أتيت اليت كانت أعف وأكرما
  وبايعت باليمىن يدي حملمد

  افلم أكتسب إمثا ومل أغش حمرم
  تركت خضيبا يف العريش وصرمة

  صفايا كراما بسرها قد حتمما
  وكنت إذا شك املنافق أمسحت

  إىل الدين نفسي شطره حيث ميما
  الطويل

حني مر باحلجر نزهلا واستقى الناس من بئرها فلما راحوا قال رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 
ائها وال يتوضأ منه للصالة وما كان من عجني عجنتموه فاعلفوه اإلبل وال ال تشربوا من م} صلى اهللا عليه وسلم{

  تأكلوا منه شيئا وال خيرجن أحد منكم الليلة إال ومعه صاحب له

إال أن رجلني من بين ساعدة خرج أحدمها حلاجته وخرج } صلى اهللا عليه وسلم{ففعل الناس ما أمرهم رسول اهللا 
ي ذهب حلاجته فإنه خنق على مذهبه وأما الذي ذهب يف طلب بعريه فاحتملته الريح اآلخر يف طلب بعري له فأما الذ

فقال أمل أهنكم أن خيرج أحد منكم إال ومعه } صلى اهللا عليه وسلم{حىت طرحته جببلي طيء فأخرب بذلك رسول اهللا 
صلى اهللا {سول اهللا صاحبه مث دعا للذي أصيب على مذهبه فشفي وأما الذي وقع جببلي طيء فإن طيئا أهدته لر

  حني قدم املدينة} عليه وسلم
باحلجر سجي ثوبه على وجهه واستحث راحلته مث قال ال تدخلوا بيوت } صلى اهللا عليه وسلم{وملا مر رسول اهللا 

  الذين ظلموا إال وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم ما أصاهبم
فدعا فأرسل اهللا سبحانه سحابة } عليه وسلم صلى اهللا{فلما أصبح الناس وال ماء معهم شكوا إىل رسول اهللا 
  فأمطرت حىت ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من املاء

صلى {قال حممود بن لبيد لقد أخربين رجال من قومي عن رجل من املنافقني معروف نفاقه كان يسري مع رسول اهللا 
حني دعا } صلى اهللا عليه وسلم{سول اهللا حيث سار فلما كان من أمر املاء باحلجر ما كان ودعا ر} اهللا عليه وسلم

  فأرسل اهللا السحابة فأمطرت حىت ارتوى الناس قالوا أقبلنا عليه نقول وحيك هل بعد هذا شيء قال سحابة مارة
قيل حملمود هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم قال نعم واهللا إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه ومن عمه ويف 

  بس بعضهم بعضا على ذلكعشريته مث يل
سار حىت إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته فخرج أصحابه يف طلبها } صلى اهللا عليه وسلم{مث إن رسول اهللا 
رجل من أصحابه يقال له عمارة بن حزم وكان عقبيا بدريا وهو عم بين } صلى اهللا عليه وسلم{وعند رسول اهللا 

قينقاعي وكان منافقا فقال زيد وهو يف رحل عمارة وعمارة عند عمرو بن حزم وكان يف رحله زيد بن لصيت ال
  رسول اهللا

أليس حممد يزعم انه نيب وخيربكم عن خرب السماء وهو ال يدري أين ناقته فقال رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{
بأمر السماء وهو ال وعمارة عنده إن رجال قال هذا حممد خيربكم أنه نيب ويزعم أنه خيربكم } صلى اهللا عليه وسلم{



يدري أين ناقته وإين واهللا ال أعلم إال ما علمين اهللا وقد دلين اهللا عليها وهي يف الوادي من شعب كذا وكذا وقد 
حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا حىت تأتوين هبا فذهبوا فجاءوا هبا فرجع عمارة بن حزم إىل رحله فقال واهللا لعجب 

  آنفا عن مقالة قائل أخربه اهللا عنه} لى اهللا عليه وسلمص{من شيء حدثناه رسول اهللا 
  للذي قال زيد بن اللصيت

زيد واهللا قال هذه املقالة قبل أن } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رجل ممن كان يف رحل عمارة ومل حيضر رسول اهللا 
أشعر أخرج أي عدو اهللا من رحلي  تأيت فأقبل عمارة على زيد جيأ يف عنقه ويقول يالعباد اهللا إن يف رحلي لداهية وما

  فال تصحبين
  فزعم بعض الناس أن زيدا تاب بعد ذلك وقال بعض مل يزل متهما بشر حىت مات

سائرا فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون يا رسول اهللا ختلف فالن } صلى اهللا عليه وسلم{مث مضى رسول اهللا 
  فيقول

غري ذلك فقد أراحكم اهللا منه حىت قيل يا رسول اهللا ختلف أبو  دعوه فإن يك فيه خري فسيلحقه اهللا بكم وإن يك
  ذر وأبطأ به بعريه

  فقال دعوه فإن يك فيه خري فسيلحقه اهللا بكم وإن يك غري ذلك فقد اراحكم اهللا منه
ه صلى اهللا علي{وتلوم أبو ذر على بعريه فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره مث خرج يتبع أثر رسول اهللا 

يف بعض منازله فنظر ناظر من املسلمني فقال يا رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{ماشيا ونزل رسول اهللا } وسلم
  إن هذا الرجل ميشي على الطريق وحده

  كن أبا ذر} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  فلما تأمله القوم قالوا يا رسول اهللا هو واهللا أبو ذر

  رحم اهللا أبا ذر ميشي وحده وميوت وحده ويبعث وحده} اهللا عليه وسلمصلى {فقال رسول اهللا 
فقضى اهللا سبحانه أن أبا ذر ملا أخرجه عثمان رضي اهللا عنه إىل الربدة وأدركته هبا منيته مل يكن معه أحد إال امرأته 

  وغالمه فأوصامها أن غسالين

صلى اهللا عليه {وا هذا أبو ذر صاحب رسول اهللا وكفناين مث ضعاين على قارعة الطريق فأول ركب مير بكم فقول
فأعينونا على دفنه فلما مات فعال ذلك وأقبل عبد اهللا بن مسعود يف رهط من العراق عمار فلم يرعهم إال } وسلم

صلى اهللا {باجلنازة على ظهر الطريق قد كادت اإلبل تطؤها وقام إليهم الغالم فقال هذا أبو ذر صاحب رسول اهللا 
  فأعينونا على دفنه} لمعليه وس

فاستهل عبد اهللا يبكي ويقول صدق رسول اهللا متشي وحدك ومتوت وحدك وتبعث وحدك مث نزل هو وأصحابه 
  فواروه

  يف مسريه إىل تبوك} صلى اهللا عليه وسلم{مث حدثهم عبد اهللا بن مسعود حديثه وما قال له رسول اهللا 
أخو بين عمرو بن عوف وحليف لبين سلمة من أشجع يقال له  وقد كان رهط من املنافقني منهم وديعة بن ثابت

وهو منطلق إىل تبوك فقال بعضهم } صلى اهللا عليه وسلم{خمشن بن محري ويقال خمشي يشريون إىل رسول اهللا 
لبعض أحتسبون جالد بين األصفر كقتال العرب بعضهم بعضا واهللا لكأننا بكم غدا مقرنني يف احلبال إرجافا وترهيبا 

مؤمنني فقال خمشن بن محري واهللا لوددت أين أقاضي على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة وأنا نتفلت أن ينزل لل
  فينا قرآن ملقالتكم هذه



فيما بلغنا لعمار بن ياسر أدرك القوم فإهنم قد احترقوا فسلهم عما قالوا } صلى اهللا عليه وسلم{وقال رسول اهللا 
} صلى اهللا عليه وسلم{ذا فانطلق إليهم عمار فقال ذلك هلم فأتوا رسول اهللا فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذ وك

واقف على ناقته فجعل يقول وهو آخذ حبقها يا } صلى اهللا عليه وسلم{يعتذرون فقال وديعة بن ثابت ورسول اهللا 
  رسول اهللا إمنا كنا خنوض ونلعب

وقال خمشن بن محري يا رسول اهللا  ٦٥ض ونلعب التوبة فأنزل اهللا عز وجل فيهم ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنو
  قعد يب امسي واسم أيب

فكان الذي عفى عنه يف هذه اآلية خمشن بن محري فتسمى عبد الرمحن وسأل اهللا أن يقتله شهيدا ال يعلم مكانه فقتل 
  يوم اليمامة فلم يوجد له أثر

صلى اهللا {اه حينة بن رؤبة صاحب أيلة فصاحل رسول اهللا إىل تبوك أت} صلى اهللا عليه وسلم{وملا انتهى رسول اهللا 
  وأعطى اجلزية} عليه وسلم

  كتابا فهو عندهم} صلى اهللا عليه وسلم{وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوا اجلزية وكتب هلم رسول اهللا 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

نهم وسيارهتم يف الرب والبحر هلم ذمة اهللا هذه أمنة من اهللا وحممد النيب رسول اهللا ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة سف
وحممد النيب ومن كان منهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا فإنه ال حيول ماله دون 

  نفسه وأنه طيبة ملن أخذه من الناس وإنه ال حيل أن مينعوا ماء يردونه وال طريقا يردونه من بر أو حبر
خالد بن الوليد فبعثه إىل أكيدر دومة وهو أكيدر ابن عبد امللك رجل من } صلى اهللا عليه وسلم{مث دعا رسول اهللا 

  خلالد إنك ستجده يصيد البقر} صلى اهللا عليه وسلم{كندة كان ملكا عليها وكان نصرانيا فقال رسول اهللا 
ح له ومعه امرأته فباتت البقر فخرج خالد حىت إذا كان من حصنه مبنظر العني ويف ليلة مقمرة صائفة وهو على سط

  حتك بقروهنا باب القصر فقالت له امرأته هل رأيت مثل هذا قط قال ال واهللا
  قالت فمن يترك هذه قال ال أحد

فنزل فأمر بفرسه فأسرج له وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان فركب وخرجوا معه مبطاردهم 
فأخذته وقتلوا أخاه وكان عليه قباء ديباج خموص } صلى اهللا عليه وسلم{ فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول اهللا

قبل قدومه عليه فجعل املسلمون يلمسونه } صلى اهللا عليه وسلم{بالذهب فاستلبه خالد فبعث به إىل رسول اهللا 
ه ملناديل سعد أتعجبون من هذا فو الذي نفسي بيد} صلى اهللا عليه وسلم{بأيدهم ويتعجبون منه فقال رسول اهللا 

  بن معاذ يف اجلنة أحسن من هذا
  فحقن له دمه وصاحله على اجلزية مث خلي سيبله} صلى اهللا عليه وسلم{مث قدم خالد بأكيدر على رسول اهللا 

  فرجع إىل قريته فقال رجل من طيء يقال له جبري بن جبرة يذكر قول
  قرخلالد إنك ستجده يصيد الب} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

  } صلى اهللا عليه وسلم{وما صنعت البقر تلك الليلة حىت استخرجته لتصديق قول رسول اهللا 
  تبارك سائق البقرات إين

  رأيت اهللا يهدي كل هادي
  فمن يك حائدا عن ذي تبوك

  فإنا قد أمرنا باجلهاد



  الوافر
  انصرف قافال إىل املدينةبتبوك بضع عشرة ليلة ومل جياوزها مث } صلى اهللا عليه وسلم{فأقام رسول اهللا 

وكان يف الطريق ماء خيرج من وشل يروي الراكب والراكبني والثالثة بواد يقال له وادي املشقق فقال رسول اهللا 
  من سبقنا إىل املاء فال يستقني منه شيئا حىت نأتيه} صلى اهللا عليه وسلم{

وقف عليه فلم ير فيه شيئا } صلى اهللا عليه وسلم{ فسبقه إليه نفر من املنافقني فاستقوا ما فيه فلما أتاه رسول اهللا
  فقال من سبقنا إىل هذا فقيل يا رسول اهللا فالن وفالن

ودعا عليهم مث نزل } صلى اهللا عليه وسلم{ففال أو مل أهنكم أن تسقوا منه شيئا حىت آتيه مث لعنهم رسول اهللا 
مث نضحه به ومسحه بيده ودعا مبا شاء اهللا أن فوضع يده حتت الوشل فجعل يصب يف يده ما شاء اهللا أن يصب 

  يدعو به فاخنرق من املاء كما يقول من مسعه ما إن له حسا كحس الصواعق فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه
لئن بقيتم أو من بقي منكم لتسمعن هبذا الوادي وهو أخصب ما بني يديه } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

  وما خلفه
عبد اهللا ذو البجادين املزين وإمنا مسي ذا } صلى اهللا عليه وسلم{هذه الغزوة من أصحاب رسول اهللا  ومات يف

البجادين ألنه كان ينازع إىل اإلسالم فيمنعه قومه من ذلك ويضيقون عليه حىت تركوه يف جباد ليس عليه غريه 
فلما كان قريبا منه شق جباده } عليه وسلمصلى اهللا {والبجاد الكساء الغليظ اجلايف فهرب منهم إىل رسول اهللا 

  فقيل له ذو البجادين لذلك} صلى اهللا عليه وسلم{باثنني فاتزر بواحد واشتمل باآلخر مث أتى رسول اهللا 
يف غزوة } صلى اهللا عليه وسلم{فكان عبد اهللا بن مسعود حيدث قال قمت من جوف الليل وأنا مع رسول اهللا 

وأبو بكر } صلى اهللا عليه وسلم{ناحية العسكر فاتبعتها أنظر إليها فإذا رسول اهللا  تبوك فرأيت شعلة من نار يف
  وعمر وإذا عبد اهللا ذو البجادين قد مات وإذا هم قد

يف حفرته وأبو بكر وعمر يد ليانه إليه وهو يقول أدليا إيل أخاكما } صلى اهللا عليه وسلم{حفروا له ورسول اهللا 
ل اللهم إين قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه يقول عبد اهللا بن مسعود يا ليتين كنت فدلياه فلما هيأه لشقه قا

  صاحب احلفرة

غزوة تبوك } صلى اهللا عليه وسلم{وقال أبو رهم الغفاري وكان ممن بايع حتت الشجرة غزوت مع رسول اهللا 
 من راحلته عليه السالم فسرت ذات ليلة معه قريبا منه وألقى علينا النعاس فطفقت أستيقظ وقد دنت راحليت

فيفزعين دنوها منه خمافة أن أصيب رجله يف الغرز فما استيقظت إال لقوله حسن فقلت يا رسول اهللا استغفر يل قال 
  سر

فجعل يسألين عمن ختلف من بين غفار فأخربه به فقال وهو يسألين ما فعل النفر احلمر الطوال الثطاط فحدثته 
  السود اجلعاد القصار قلت واهللا ما أعرف هؤالء منابتخلفهم قال فما فعل النفر 

قال بلى الذين هم نعم بشبكة شدخ فتذكرهتم يف بين غفار فلم أذكرهم حىت ذكرت أهنم رهط من أسلم كانوا 
ما منع } صلى اهللا عليه وسلم{حلفاء فينا فقلت يا رسول اهللا أولئك رهط من أسلم حلفاء فينا فقال رسول اهللا 

 ختلف أن حيمل على بعري من إبله امرء نشيطا يف سبيل اهللا إن أعز أهل علي أن يتخلف عين أحد أولئك حني
  املهاجرون من قريش واألنصار وغفار وأسلم

حىت نزل بذي أوان بلد بينه وبني املدينة ساعة من هنار } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق مث أقبل رسول اهللا 



وه وهو يتجهز إىل تبوك فقالوا يا رسول اهللا إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة وكان أصحاب مسجد الضرار قد أت
  واحلاجة والليلة املطرية والليلة الشاتية وإنا حنب أن تأتينا فتصلي لنا فيه فقال إين على جناح سفر وحال شغل

  } صلى اهللا عليه وسلم{أو كما قال 
  ولو قد قدمنا إن شاء اهللا ألتيناكم فصلينا لكم فيه

مالك بن الدخشم أخا بين سامل بن } صلى اهللا عليه وسلم{فلما نزل بذي أوان أتاه خرب املسجد فدعا رسول اهللا 
عوف ومعن بن عدي أو أخاه عاصم بن عدي أخا بين العجالين فقال انطلقا إىل هذا املسجد الظامل أهله فاهدماه 

  وحرقاه فخرجا سريعني حىت أتيا بين
  فقال مالك ملعن انظرين حىت أخرج إليك بنار من أهليسامل بن عوف رهط مالك 

فدخل إىل أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا مث خرجا يشتدان حىت دخاله وفيه أهله فحرقاه وهدماه 
 ١٠٧وتفرقوا عنه ونزل فيهم من القرآن ما نزل والذين اختذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بني املؤمنني التوبة 

  القصة إىل آخر
املدينة وقد كان ختلف عنه من ختلف من املنافقني وأولئك الرهط الثالثة من } صلى اهللا عليه وسلم{وقدم رسول اهللا 

صلى اهللا عليه {املسلمني من غري شك وال نفاق كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهالل بن أمية فقال رسول اهللا 
  ثةألصحابه ال تكلمن أحدا من هؤالء الثال} وسلم

ومل } صلى اهللا عليه وسلم{وأتاه من ختلف عنه من املنافقني فجعلوا حيلفون له ويعتذرون فصفح عنهم رسول اهللا 
  يعذرهم اهللا وال رسوله فاعتزل املسلمون كالم أولئك النفر الثالثة

ختلفت  يف غزوة غزاها قط غري أين} صلى اهللا عليه وسلم{فحدث كعب بن مالك قال ما ختلفت عن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {عنه يف غزوة بدر وكانت غزوة مل يعاتب اهللا فيها وال رسوله أحدا ختلف عنها وذلك أن رسول اهللا 

صلى اهللا {إمنا خرج يريد عري قريش فجمع اهللا بينه وبني عدوه على غري ميعاد ولقد شهدت مع رسول اهللا } وسلم
ا أحب أن يل هبا مشهد بدر وإن كانت غزوة بدر هي أذكر يف العقبة حني تواثقنا على اإلسالم وم} عليه وسلم
  الناس منها

وكان من خربي حني ختلفت عنه يف غزوة تبوك أين مل أكن قط أقوى وال أيسر مين حني ختلفت عنه يف تلك الغزوة 
قل ما } لمصلى اهللا عليه وس{واهللا ما اجتمعت يل راحلتان قط حىت اجتمعتا يل يف تلك الغزوة وكان رسول اهللا 

يف حر شديد } صلى اهللا عليه وسلم{يريد غزوة يغزوها إال وري بغريها حىت كانت تلك الغزوة فغزاها رسول اهللا 
  واستقبل سفرا بعيدا واستقبل غزو عدو كثري فجلى للناس أمرهم ليتأهبوا

كثري ال جيمعهم } يه وسلمصلى اهللا عل{لذلك أهبته وأخربهم خربه بوجهه الذي يريد واملسلمون من تبع رسول اهللا 
كتاب حافظ يعين بذلك الديوان فقل رجل يريد أن يتغيب إال ظن انه سيخفى له ذلك ما مل ينزل فيه وحي من اهللا 

  تعاىل

تلك الغزوة حني طابت الثمار وأحبت الظالل فالناس إليها صعر فتجهز } صلى اهللا عليه وسلم{وغزا رسول اهللا 
وجتهز املسلمون معه وجعلت أغدو ألجتهز معهم فأرجع ومل أقض حاجة فأقول يف } سلمصلى اهللا عليه و{رسول اهللا 

  نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت
غاديا واملسلمون معه ومل } صلى اهللا عليه وسلم{فلم يزل ذلك يتمادى يب حىت مشر بالناس اجلد وأصبح رسول اهللا 



مث أحلق هبم فغدوت بعد أن فصلوا ألجتهز فرجعت ومل أقض  أقض من جهازي شيئا فقلت أجتهز بعده بيوم أو يومني
شيئا مث غدوت فرجعت ومل أقض شيئا فلم يزل ذلك يتمادى يب حىت أسرعوا وتفرط الغزو فهممت أن أرحتل 

} صلى اهللا عليه وسلم{فأدركهم وليتين فعلت فلم افعل وجعلت إذا خرجت يف الناس بعد خروج رسول اهللا 
ين ال أرى إال رجال مغموصا عليه يف النفاق أو رجال ممن عذر اهللا من الضعفاء ومل يذكرين فطفت فيهم حيزنين أ

حىت بلغ تبوك فقال وهو جالس يف القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك فقال } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
  رجل من بين سلمة يا رسول اهللا حبسه برداه والنظر يف عطفيه

  قلت واهللا يا رسول اهللا ما علمنا منه إال خريا فقال له معاذ بئس ما
  } صلى اهللا عليه وسلم{فسكت رسول اهللا 

توجه قافال حضر يل بثي فجعلت أتذكر الكذب وأقول مباذا } صلى اهللا عليه وسلم{فلما بلغين أن رسول اهللا 
أهلي فلما قيل يل إن غدا وأستعني على ذلك كل ذي رأي من } صلى اهللا عليه وسلم{أخرج من سخط رسول اهللا 

قد أظل قادما زاح عين الباطل وعرفت أن ال أجنو منه إال بالصدق فأمجعت أن } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
  أصدق

املدينة وكان إذا قدم من سفر بدأ باملسجد فركع فيه ركعتني مث جلس } صلى اهللا عليه وسلم{وصبح رسول اهللا 
من األعراب فجعلوا حيلفون له ويعتذرون وكانوا بضعة ومثانني رجال فيقبل  للناس فلما فعل ذلك جاء املخلفون

  } صلى اهللا عليه وسلم{منهم رسول اهللا 
  عالنيتهم وأمياهنم ويستغفر هلم ويكل سرائرهم إىل اهللا حىت جئت فسلمت عليه فتبسم تبسم املغضب مث قال يل تعاله

مل تكن ابتعت ظهرك قلت يا رسول اهللا واهللا لو جلست عند فجئت أمشي حىت جلست بني يديه فقال يل ما خلفك أ
غريك من أهل الدنيا لرأيت أين سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدال ولكن واهللا لقد علمت لئن حدثتك 
اليوم حديثا كذبا لترضني عين وليوشكن اهللا أن يسخط علي ولئن حدثتك اليوم حديثا صادقا جتد علي فيه إين 

  من اهللا فيه وال واهللا ما كان يل عذر واهللا ما كنت قط أقوى وال أيسر مين حني ختلفت عنكألرجو عقايب 
  أما هذا فقد صدقت فيه فقم حىت يقضي اهللا فيك} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

  فقمت
زت أن ال تكون وثار معي رجال من بين سلمة فاتبعوين فقالوا واهللا ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عج

مبا اعتذر إليه احمللفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{اعتذرت إىل رسول اهللا 
فأكذب } صلى اهللا عليه وسلم{لك فواهللا ما زالوا حىت أردت أن أرجع إىل رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{

نعم رجالن قاال مثل ذلك وقيل هلما مثل ما قيل لك قلت من مها  نفسي مث قلت هلم هل لقي هذا أحد غريي قالوا
  قالوا مرارة بن الربيع العمري وهالل بن أمية الواقفي

  فذكروا يل رجلني صاحلني فيهما أسوة حسنة فقمت حني ذكرومها يل
الناس وتغريوا لنا حىت عن كالمنا أيها الثالثة من بني من ختلف عنه فاجتنبنا } صلى اهللا عليه وسلم{وهنى رسول اهللا 

  تنكرت يل نفسي واألرض فما هي باألرض اليت كنت أعرف
فلبثنا على ذلك مخسني ليلة فأما صاحباي فاستكانا فقعدا يف بيوهتما وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت 

} عليه وسلم صلى اهللا{أخرج وأشهد الصلوات مع املسلمني وأطوف باألسواق ال يكلمين أحد وآتى رسول اهللا 



فأسلم عليه وهو يف جملسه بعد الصالة فأقول يف نفسي هل حرك شفتيه برد السالم علي أم ال مث أصلي قريبا منه 
  فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صاليت نظر إيل وإذا التفت حنوه أعرض عين

ابن عمي وأحب الناس  حىت إذا طال ذلك علي من جفوة املسلمني مشيت حىت تسورت جدار حائط أيب قتادة وهو
إيل فسلمت عليه فو اهللا ما رد علي السالم فقلت يا أبا قتادة أنشدك اهللا هل تعلم أين أحب اهللا ورسوله فسكت 

  فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال اهللا ورسوله أعلم
  ففاضت عيناين ووثبت فتسورت احلائط

يسأل عين من نبط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه باملدينة يقول  مث غدوت إىل السوق فبينا أنا أمشي بالسوق إذا نبطي
من يدل على كعب بن مالك فجعل الناس يشريون له إيل حىت جاءين فدفع إيل كتابا من ملك غسان يف سرقة من 

  حرير فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك جفاك ومل جيعلك اهللا بدار هوان وال مضيعة فاحلق بنا نوسك
لت حني قرأهتا وهذا من البالء أيضا قد بلغ يب ما وقعت فيه أن طمع يف رجل من أهل الشرك فعمدت هبا إىل تنور ق

  فسجرته هبا
يأتيين فقال إن رسول } صلى اهللا عليه وسلم{فأقمنا على ذلك حىت مضت أربعون ليلة من اخلمسني إذا رسول اهللا 

  مرأتكيأمرك أن تعتزل ا} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 
  فقلت أطلقها أم ماذا قال ال بل اعتزهلا وال تقرهبا

  وأرسل إىل صاحيب مبثل ذلك فقلت المرأيت احلقي بأهلك وكوين فيهم حىت يقضي اهللا يف هذا األمر ما هو قاض
فقالت يا رسول اهللا إن هالل ابن أمية شيخ كبري } صلى اهللا عليه وسلم{وجاءت امرأة هالل بن أمية رسول اهللا 

  ئع إال خادم أفتكره أن أخدمه قال ال ولكن ال يقربنكضا
قالت يا رسول اهللا واهللا ما به من حركة واهللا ما زال يبكي مذ كان من آمره ما كان إىل يومه هذا ولقد ختوفت على 

  بصره
أن المرأتك فقد أذن المرأة هالل بن أمية } صلى اهللا عليه وسلم{فقال يل بعض أهلي لو استأذنت رسول اهللا 

  ختدمه فقلت واهللا ال أستأذنه فيها ما أدري ما يقول يل يف ذلك إذا استأذنته وأنا رجل شاب
املسلمني عن } صلى اهللا عليه وسلم{قال فلبثنا بعد ذلك عشر ليال فكمل لنا مخسون من حني هنى رسول اهللا 

ذكر اهللا منا قد ضاقت علينا  كالمنا مث صليت الصبح صبح مخسني ليلة على ظهر بيت من بيوتا على احلال اليت
  األرض مبا رحبت وضاقت

علي نفسي وقد كنت ابتنيت خيمة يف ظهر سلع فكنت أكون فيها إذ مسعت صوت صارخ أويف على سلع يقول 
  بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر

  فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاءين الفرج
علينا حني صلى الفجر فذهب الناس يبشروننا وذهب حنو  بتوبة اهللا} صلى اهللا عليه وسلم{قال وآذن رسول اهللا 

صاحيب مبشرون وركض رجل إيل فرسا وسعى ساع من أسلم حىت أوىف على اجلبل فكان الصوت أسرع من 
الفرس فلما جاءين الذي مسعت صوته يبشرين نزعت ثويب فكسو هتما إياه بشارة وواهللا ما أملك يومئذ غريمها 

وتلقاين الناس يبشرونين بالتوبة } صلى اهللا عليه وسلم{مث انطلقت أتيمم رسول اهللا  واستعرت ثوبني فلبستهما
  يقولون ليهنك توبة اهللا عليك



جالس حوله الناس فقام إيل طلحة بن عبيد اهللا فحياين } صلى اهللا عليه وسلم{حىت دخلت املسجد ورسول اهللا 
  وهنأين وواهللا ما قام إيل رجل من املهاجرين غريه

  كعب ال ينساها لطلحة فكان
قال ووجهه يربق من السرور أبشر خبري يوم مر } صلى اهللا عليه وسلم{قال كعب فلما سلمت على رسول اهللا 

  عليك منذ يوم ولدتك أمك
إذا } صلى اهللا عليه وسلم{قلت أمن عندك يا رسول اهللا أم من عند اهللا قال بل من عند اهللا قال وكان رسول اهللا 

  هه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منهاستبشر كأن وج
  قال فلما جلست بني يديه قلت يا رسول اهللا إن من توبيت إىل اهللا أن أخنلع من مايل صدقة إىل اهللا واىل رسوله

  قال أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك
  قلت إين ممسك سهمي الذي خبيرب

  هللا أن ال أحدث إال صدقا ما بقيتوقلت يا رسول اهللا إن اهللا قد جناين بالصدق فإن من توبيت إىل ا
ذلك } صلى اهللا عليه وسلم{واهللا ما أعلم أحدا من الناس أباله اهللا يف صدق احلديث منذ ذكرت لرسول اهللا 

إىل يومي هذا وإين } صلى اهللا عليه وسلم{أفضل مما أبالين واهللا ما تعمدت من كذبة مذ ذكرت ذلك لرسول اهللا 
  بقي ألرجو أن حيفظين اهللا فيما

  وأنزل اهللا تبارك وتعاىل لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار

الذين اتبعوه يف ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم مث تاب عليهم إنه هبم الرءوف رحيم وعلى 
ملجأ من اهللا إال  الثالثة الذين خلفوا حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال

التوبة ) إليه مث تاب عليهم ليتوبوا إن اهللا هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني 
١١٩ ١١٧  

قال كعب فو اهللا ما أنعم اهللا علي نعمة قط بعد أن هداين لإلسالم كانت أعظم يف نفسي من صدقي رسول اهللا 
ومئذ أن ال أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه فإن اهللا تبارك وتعاىل قال يف الذين ي} صلى اهللا عليه وسلم{

كذبوه شر ما قال ألحد سيحلفون باهللا لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إهنم رجس ومأواهم 
ال يرضى عن القوم الفاسقني  جهنم جزاء مبا كانوا يكسبون حيلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن اهللا

  ٩٦ ٩٥التوبة 
حني حلفوا له } صلى اهللا عليه وسلم{قال وكنا خلفنا أيها الثالثة عن أمر هؤالء الذين قبل منهم رسول اهللا 

أمرنا حىت قضى اهللا فيه ما قضي فلذلك قال اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فعذرهم واستغفر هلم وأرجأ رسول اهللا 
لى الثالثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر من ختليفنا لتخلفنا عن الغزوة ولكن لتخليفه إيانا وإرجائه تبارك وتعاىل وع

  أمرنا عن من حلف له واعتذر إليه فقبل منه

  ذكر إسالم ثقيف

  املدينة من تبوك يف رمضان وقدم عليه يف ذلك الشهر وفد ثقيف} صلى اهللا عليه وسلم{وقدم رسول اهللا 
ملا انصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسعود حىت أدركه } صلى اهللا عليه وسلم{أن رسول اهللا وكان من حديثهم 



كما } صلى اهللا عليه وسلم{قبل أن يصل إىل املدينة فأسلم وسأله أن يرجع إىل قومه باإلسالم فقال له رسول اهللا 
  يتحدث قومه إهنم قاتلوك

  وة االمتناع الذي كان منهمأن فيهم خن} صلى اهللا عليه وسلم{وعرف رسول اهللا 
  فقال عروة يا رسول اهللا أنا أحب إليهم من أبكارهم

  ويقال من أبصارهم
  وكان فيهم كذلك حمببا مطاعا

فخرج يدعو قومه إىل اإلسالم رجاء أن ال خيالفوه ملنزلته فيهم فلما أشرف هلم على علية له وقد دعاهم إىل اإلسالم 
ل وجه فأصابه سهم فقتله فقيل له ما ترى يف دمك قال كرامة أكرمين اهللا هبا وأظهر هلم دينه رموه بالنبل من ك

قبل أن يرحتل } صلى اهللا عليه وسلم{وشهادة ساقها إيل فليس يف إال ما يف الشهداء الذين قتلوا مع رسول اهللا 
  عنكم فادفنوين معهم

  ثل صاحب ياسني يف قومهقال إن مثله يف قومه لكم} صلى اهللا عليه وسلم{فزعموا أن رسول اهللا 
مث أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهرا مث إهنم ائتمروا بينهم ورأوا أهنم ال طاقة هلم حبرب من حوهلم من العرب وقد 

  بايعوا وأسلموا فمشى عمرو بن
أمية أخو بين عالج وكان من أدهى العرب إىل عبد ياليل بن عمرو حىت دخل داره وكان قبل مهاجرا له الذي 

ا سيء مث أرسل إليه أن عمرو بن أمية يقول لك أخرج ايل فقال عبد ياليل للرسول ويلك أعمرو أرسلك إيل بينهم
  قال نعم وها هوذا واقفا يف دارك

  قال إن هذا لشيء ما كنت أظنه لعمرو كان أمنع يف نفسه من ذلك
نه قد كان من أمر هذا الرجل ما فخرج إليه فلما رآه رحب به فقال له عمرو إنه قد نزل بنا ما ليست معه هجرة إ
  قد رأيت وقد أسلمت العرب كلها وليست لكم حبرهبم طاقة فانظروا يف أمركم

فعند ذلك ائتمرت ثقيف بينها وقال بعضهم لبعض أال ترون أنه ال يأمن لكم سرب وال خيرج منكم أحد إال اقتطع 
  رجال كما أرسلوا عروة} ليه وسلمصلى اهللا ع{فائتمروا بينهم وأمجعوا أن يرسلوا إىل رسول اهللا 

فكلموا عبد ياليل وكان سن عروة وعرضوا عليه ذلك فأىب أن يفعل وخشي أن يصنع به إذا رجع كما صنع بعروة 
  فقال لست فاعال حىت ترسلوا معي رجاال

كم بن عمرو فأمجعوا أن يبعثوا معه رجلني من األحالف وثالثة من بين مالك فيكونوا ستة فبعثوا مع عبد ياليل احل
  بن وهب بن معتب وشرحبيل بن غيالن بن سلمة بن معتب

  ومن بين مالك عثمان بن أيب العاص وأوس بن عوف ومنري بن خرشة

فخرج هبم عبد ياليل وهو ناب القوم وصاحب أمرهم ومل خيرج هبم إال خشية من مثل ما صنع بعروة بن مسعود 
رهطه فلما دنوا من املدينة ونزلوا قناة ألفوا هبا املغرية بن شعبة لكي يشغل كل رجل منهم إذا رجعوا إىل الطائف 

وكانت رعيتها نوبا عليهم فلما رآهم ترك } صلى اهللا عليه وسلم{يرعى يف نوبته ركاب أصحاب رسول اهللا 
أن  بقدومهم فلقيه أبو بكر الصديق قبل} صلى اهللا عليه وسلم{الركاب عند الثقفيني وضرب يشتد يبشر رسول اهللا 

فأخربه بقدومهم يريدون البيعة واإلسالم وان يشترطوا شروطا } صلى اهللا عليه وسلم{يدخل على رسول اهللا 
  } صلى اهللا عليه وسلم{ويكتتبوا من رسول اهللا 



  كتابا
حىت أكون } صلى اهللا عليه وسلم{فقال أبو بكررضي اهللا عنه للمغرية أقسمت عليك باهللا ال تسبقين إىل رسول اهللا 

  ا أحدثهأن
  ففعل املغرية

فأخربه بذلك مث خرج املغرية إىل أصحابه فروح الظهر معهم } صلى اهللا عليه وسلم{فدخل أبو بكر على رسول اهللا 
  فلم يفعلوا إال بتحية اجلاهلية} صلى اهللا عليه وسلم{وعلمهم كيف حييون رسول اهللا 

قبة يف ناحية مسجده كما يزعمون فكان خالد بن  ضرب عليهم} صلى اهللا عليه وسلم{وملا قدموا على رسول اهللا 
حىت اكتتبوا كتاهبم كتبه خالد بيده وكانوا ال } صلى اهللا عليه وسلم{سعيد هو الذي ميشي بينهم وبني رسول اهللا 

  حىت يأكل منه خالد حىت أسلموا وفرغوا من كتاهبم} صلى اهللا عليه وسلم{يطعمون طعاما يأتيهم من رسول اهللا 
أن يدع هلم الطاغية وهي الالت ال يهدمها ثالث سنني فأىب } صلى اهللا عليه وسلم{فيما سألوا رسول اهللا وقد كان 

ذلك عليهم فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأىب حىت سألوه شهرا واحدا بعد مقدمهم فأىب عليهم أن يدعها شيئا 
م ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن يروعوا مسمى وإمنا يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائه

إال أن يبعث أبا سفيان بن حرب } صلى اهللا عليه وسلم{قومهم هبدمها حىت يدخلهم اإلسالم فأىب عليهم رسول اهللا 
  واملغرية بن شعبة فيهدماها

صلى اهللا {اهللا وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصالة وان ال يكسروا أوثاهنم بأيدهم فقال رسول 
  أما كسر أوثانكم فنسنعفيكم منه وأما الصالة فال خري يف دين ال صالة فيه} عليه وسلم

كتابا أمر عليهم عثمان بن أيب العاص وكان من أحدثهم } صلى اهللا عليه وسلم{فلما أسلموا وكتب هلم رسول اهللا 
 إين قد رأيت هذا الغالم من أحرصهم على يا رسول اهللا} صلى اهللا عليه وسلم{سنا فقال أبو بكر لرسول اهللا 
  التفقه يف اإلسالم وتعلم القرآن

  فحدث
حني بعثين على ثقيف أن قال } صلى اهللا عليه وسلم{عثمان بن أيب العاص قال كان من آخر ما عهد إيل رسول اهللا 

  ا احلاجةيا عثمان جتاوز يف صالتك وأقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبري والصغري والضعيف وذ
معهم أبا سفيان بن } صلى اهللا عليه وسلم{فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا راجعني إىل بالدهم بعث رسول اهللا 

حرب واملغرية بن شعبة يف هدم الطاغية فخرجا مع القوم حىت إذا قدموا الطائف أراد املغرية أن يقدم أبا سفيان فأىب 
  كذلك عليه أبو سفيان وقال ادخل أنت على قوم

وأقام أبو سفيان مباله بذي اهلدم فلما دخل عالها يضرهبا باملعول وقام دونه بنو قومه معتب خشية أن يرمي أو 
  يصاب كما أصيب عروة وخرج نساء ثقيف حسرا يبكني عليها ويقلن

  لتبكني دفاع
  أسلمها الرضاع
  مل حيسنوا املصاع

  الرجز
  أيب سفيان وحليها جمموع وما هلا من الذهب واجلزعفلما هدمها املغرية وأخذ ماهلا وحليها أرسل إىل 

قبل وفد ثقيف حني } صلى اهللا عليه وسلم{وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن األسود قدما على رسول اهللا 



  قتل عروة يريدان فراق ثقيف وان ال جيامعاهم على شيء أبدا
  شئتما توليا من} صلى اهللا عليه وسلم{فأسلما فقال هلما رسول اهللا 

  وخالكما أبا سفيان بن حرب} صلى اهللا عليه وسلم{فقاال نتوىل اهللا ورسوله فقال رسول اهللا 
  فقاال وخالنا أبا سفيان

أبا سفيان واملغرية إىل هدم الطاغية سأل أبو مليح } صلى اهللا عليه وسلم{فلما أسلم أهل الطائف ووجه رسول اهللا 
  ضي عن أبيه عروة دينا كان عليه من مال الطاغيةأن يق} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

  نعم} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  فقال له قارب بن األسود وعن األسود

  يا رسول اهللا فاقضه
  وعروة واألسود أخوان ألب وأم

  إن األسود مات مشركا} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  ما إذا قرابة يعين نفسه إمنا الدين علي وإمنا أنا الذي أطلب بهفقال قارب يا رسول اهللا لكن تصل مسل

أبا سفيان أن يقضي دين عروة واألسود من مال الطاغية فلما مجع املغرية ما } صلى اهللا عليه وسلم{فأمر رسول اهللا 
  هلا ذكر أبا سفيان بذلك فقضى منه عنهما

يف رمضان من سنة تسع قبل حج أيب بكر بالناس آخر هكذا ذكر ابن إسحاق إسالم أهل الطائف بعقب غزوة تبوك 
  تلك السنة

ومقتله يف قومه واسالم ثقيف كل ذلك بعد } صلى اهللا عليه وسلم{وجعل ابن عقبة قدوم عروة على رسول اهللا 
صدر أيب بكر عن حجه وبني حديثه وحديث ابن إسحاق بعض اختالف رأيت ذكر حديث ابن عقبة وان كان 

  ل ذلك االختالف مث اذكر بعده حجة أيب بكر يف املوضع الذي ذكرها فيه ابن إسحاقأكثره معادا ألج
صلى اهللا {قال موسى بن عقبة فلماصدر أبو بكر من حجه بالناس قدم عروة بن مسعود الثقفي على رسول اهللا 

أين أخاف أن يقتلوك يف الرجوع إىل قومه فقال له } صلى اهللا عليه وسلم{فاسلم مث استاذن رسول اهللا } عليه وسلم
قال لو وجدوين نائما ما ايقظوين فأذن له فرجع إىل الطائف وقدمها عشاء فجاءته ثقيف يسلمون عليه فدعاهم إىل 

اإلسالم ونصح هلم فاهتموه واعضوه وامسعوه من األذى ما مل يكن خيشاه منهم فخرجوا من عنده حىت إذا اسحر 
بالصالة وتشهد فرماه رجل من ثقيف بسهم فقتله فقال رسول اهللا وسطع الفجر قام على غرفة يف داره فأذن 

  ملا بلغه قتله مثل عروة مثل صاحب ياسني دعا قومه إىل اهللا فقتلوه} صلى اهللا عليه وسلم{
واقبل بعد قتله وفد من ثقيف بضعة عشر رجال هم أشراف ثقيف فيهم كنانة بن عبد ياليل وهو رأسهم يومئذ 

املدينة يريدون } صلى اهللا عليه وسلم{العاص وهو اصغر القوم حىت قدموا على رسول اهللا وفيهم عثمان بن أيب 
  الصلح حني رأوا أن قد فتحت مكة واسلم عامة العرب فقال املغرية بن شعبة يا رسول اهللا انزل على

  قومي اكرمهم بذلك فاين حديث اجلرم فيهم
  ن القرانقال ال امنعك أن تكرم قومك ولكن تنزهلم حيث يسمعو

  يف املسجد وبين هلم خياما لكي يسمعوا القران ويروا الناس إذا صلوا} صلى اهللا عليه وسلم{فانزهلم رسول اهللا 



إذا خطب مل يذكر نفسه فلما مسعه وفد ثقيف قالوا يأمرنا أن نشهد انه } صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 
  هلم قال فاين أول من يشهد أين رسول اهللارسول اهللا وال يشهد به يف خطبته فلما بلغه قو

وكانوا يغدون على رسول اهللا كل يوم وخيلفون عثمان بن أيب العاص على رحاهلم النه اصغرهم فكان عثمان كلما 
فسأله عن الدين واستقراه القران } صلى اهللا عليه وسلم{رجع الوفد إليه وقالوا باهلاجرة عمد إىل رسول اهللا 

  ن مرارا حىت فقه يف الدين وعلمفاختلف إليه عثما
نائما عمد إىل أيب بكر وكان يكتم ذلك من أصحابه فأعجب } صلى اهللا عليه وسلم{وكان إذا وجد رسول اهللا 

  واحبه} صلى اهللا عليه وسلم{ذلك رسول اهللا 
ة بن عبد ياليل وهو يدعوهم إىل اإلسالم فقال له كنان} صلى اهللا عليه وسلم{فمكث الوفد خيتلفون إىل رسول اهللا 

هل أنت مقاضينا حىت نرجع إىل قومنا مث نرجع إليك فقال نعم إن انتم اقررمت باإلسالم قاضيتكم وأال فال قضية وال 
  صلح بيين وبينكم

  قالوا أرأيت الزنا فإنا قوم نغترب وال بد لنا منه
  ٣٢ اإلسراء قال هو عليكم حرام إن اهللا يقول وال تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيال

  قالوا فالربا قال والربا
  قالوا انه اموالنا كلها

  ٢٧٨قال فلكم رءوس أموالكم قال اهللا يا آيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا أن كنتم مؤمنني البقرة 
  قالوا فاخلمر فإهنا عصري ارضنا وال بد لنا منها

ذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واالنصاب واالزالم رجس من عمل الشيطان قال أن اهللا قد حرمها قال اهللا يا آيها ال
  ٩٠فاجتنبوه لعلكم تفلحون املائدة 

  فارتفع القوم فخال بعضهم إىل بعض وقالوا وحيكم إنا خناف إن
  خالفناه يوما كيوم مكة انطلقوا فاعطوه ما سال واجيبوه

  ا سالتفقالوا لك م} صلى اهللا عليه وسلم{فأتوا رسول اهللا 
  أرايت الربة ماذا نصنع فيها قال اهدموها قالوا هيهات لو تعلم الربة أنا نريد هدمها لقتلت اهلنا

  فقال عمر وحيك يا بن عبد ياليل ما امحقك إمنا الربة حجر قال أنا مل ناتك يا بن اخلطاب
  مث قال يا رسول اهللا تول أنت هدمها فأما حنن فلن هندمها أبدا

  فسابعث إليكم من يكفيكم هدمها} صلى اهللا عليه وسلم{قال رسول اهللا 

  قال كنانه إئذن لنا قبل رسولك مث ابعث يف اثارنا فاين اعلم بقومي
  وأكرمهم ومحلهم} صلى اهللا عليه وسلم{فأذن هلم رسول اهللا 

  قالوا يا رسول اهللا أمر علينا رجل يؤمنا
  اإلسالم وقد كان علم سورا من القران قبل أن خيرجفأمر عليهم عثمان بن أيب العاص ملا رأى من حرصه على 

وقال كنانة الصحابه أنا اعلمكم بثقيف فاكتموهم اسالمكم وخوفوهم احلرب والقتال واخربوهم أن حممدا سالنا 
  امورا ابيناها عليه سألنا أن هندم الالت ونبطل اموالنا يف الربا وحنرم اخلمر

يف يتلقوهنم فلما راوهم قد ساروا العنق وقطروا اإلبل وتغشوا ثياهبم حىت إذا دنوا من الطائف خرجت إليهم ثق
  كهيئة قوم قد حزنوا أو كذبوا قالت ثقيف بعضهم لبعض ما جاءوكم خبري



فلما دخلوا حصنهم عمدوا لالت فجلسوا عندها والالت بيت كانوا يعبدونه ويسترونه ويهدون له اهلدي يضاهون 
  به بيت اهللا

هم إىل أهله فجاء كل رجل حامية من ثقيف فسالوه ماذا جئتم به قالوا آتينا رجال فظا غليظا مث رجع كل واحد من
يأخذ من آمره ما شاء قد ظهر بالسيف واداخ العرب ودان له الناس فعرض علينا امورا شدادا هدم الالت وترك 

  األموال يف الربا إال رءوس أموالكم وحرم اخلمر والزنا
  بل هذا أبداقالت ثقيف واهللا ال نق

  قال الوفد اصلحوا السالح وهتيئوا للقتال ورموا حصنكم
فمكثت ثقيف بذلك يومني أو ثالثة تريد القتال مث ألقى اهللا الرعب يف قلوهبم وقالوا واهللا ما لنا به طاقة اداخ العرب 

  كلها فارجعوا إليه فأعطوه ما
  سأل وصاحلوه عليه

األمن على اخلوف وعلى احلرب قالوا هلم إنا قد فرغنا من ذلك قد قاضيناه  فلما رأى الوفد أهنم قد رعبوا واختاروا
واسلمنا وأعطانا ما أحببنا واشترطنا ما أردنا وجدناه أتقى الناس وأوفادهم وأرمحهم وأصدقهم وقد بورك لنا ولكن 

  يف مسرينا إليه وفيما قاضيناه عليه
ك أشد الغم قالوا أردنا أن ينزع اهللا من قلوبكم خنوة فقالت ثقيف فلم كتمتمونا هذا احلديث وغممتمونا بذل

  الشيطان فأسلموا مكاهنم واستسلموا

قد أمر عليهم خالد بن الوليد وفيهم املغرية بن } صلى اهللا عليه وسلم{فمكثوا أياما مث قدم عليهم رسل رسول اهللا 
والنساء والصبيان حىت خرج العواتق  شعبة فلما قدموا عليهم عمدوا لالت ليهدموها وانكفأت ثقيف كلها الرجال

  من احلجال وهم ال يرون أهنا هتدم ويظنون أهنا ستمتنع
فقام املغرية بن شعبة وقال ألصحابه ألضحكنكم من ثقيف فأخذ الكرزن فضرب به مث أخذ يرتكض فارتج أهل 

قطا وقالوا من شاء منكم فليقترب الطائف بصيحة واحدة وقالوا أبعد اهللا املغرية قد قتلته الربة وفرحوا حني رأوه سا
  وجيهد على هدمها فو اهللا ال تستطاع أبدا

فوثب املغرية فقال قبحكم اهللا يا معشر ثقيف إمنا هي لكاع حجارة ومدر مث ضرب الباب فكسره مث عال على 
ل سورها وعال الرجال معه فما زالوا يهدموهنا حجرا حجرا حىت سووها باألرض وجعل صاحب املفاتيح يقو

  ليغضنب األساس فليخسفن هبم
  فلما مسع ذلك املغرية قال خلالد دعين أحفر أساسها

  فحفروها حىت أخرجوا تراهبا وأخذوا حليها وثياهبا فبهتت ثقيف
} صلى اهللا عليه وسلم{حبليتها وكسوهتا فقسمه رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{وانصرف الوفد إىل رسول اهللا 

  نصر نبيه وإعزاز دينه من يومه ومحد اهللا على

علي بن أيب } صلى اهللا عليه وسلم{ذكر حج أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه بالناس سنة تسع وتوجيه رسول اهللا 
  طالب بعده بسورة براءة



أبا بكر أمريا على احلج من سنة تسع ليقيم للمسلمني حجهم ونزلت بعد } صلى اهللا عليه وسلم{وبعث رسول اهللا 
وبني املشركني من العهد الذي كانوا عليه فيما } صلى اهللا عليه وسلم{ءة يف نقض ما بني رسول اهللا بعثه إياه برا

بينه وبينهم أن ال يصد عن البيت أحد جاءه وال خياف على أحد يف الشهر احلرام وكان ذلك عهدا عاما بينه وبني 
ال مسماة فنزلت فيه وفيمن ختلف من أهل الشرك وكان بني ذلك عهود خصائص بينه وبني قبائل العرب إىل آج

  املنافقني عن تبوك ويف قول من قال منهم فكشف اهللا سرائر قوم كانوا يستخفون بغري ما يظهرون
  لو بعثت هبا إىل أيب بكر فقال ال يؤدي عين إال رجل من أهل بييت} صلى اهللا عليه وسلم{فقيل لرسول اهللا 

القصة من صدر براءة وأذن يف الناس يوم النحر إذا اجتمعوا مبىن انه ال مث دعا علي بن أيب طالب فقال أخرج هبذه 
صلى اهللا عليه {يدخل اجلنة كافر وال حيج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول اهللا 

  عهد فهو إىل مدته} وسلم
أبا بكر الصديق بالطريق فلما رآه أبو  العضباء حىت أدرك} صلى اهللا عليه وسلم{فخرج علي على ناقة رسول اهللا 

  بكر قال أمري أم مأمور قال بل مأور
  ومضيا

فأقام أبو بكر للناس احلج والعرب قي تلك السنة على منازهلم من احلج اليت كانوا عليها يف اجلاهلية حىت إذا كان 
  يوم النحر قام علي بن أيب طالب فأذن يف

وأجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم لريجع كل قوم } اهللا عليه وسلمصلى {الناس بالذي أمره به رسول اهللا 
عهد إىل مدة } صلى اهللا عليه وسلم{إىل مأمنهم وبالدهم مث ال عهد ملشرك وال ذمة إال أحد كان له عند رسول اهللا 

  فهو له إىل مدته
صلى اهللا عليه {زمان رسول اهللا  فلم حيجج بعد ذلك العام مشرك ومل يطف بالبيت عريان وكانت براءة تسمى يف

  املبعثرة ملا كشفت من سرائر الناس} وسلم
  } صلى اهللا عليه وسلم{وكانت تبوك آخر غزوة غزاها رسول اهللا 

بنفسه سبعا وعشرين غزاة غزوة ودان وهي غزوة االبواء مث } صلى اهللا عليه وسلم{وكان مجيع ما غزا رسول اهللا 
ة العشرية من بطن ينبع مث غزوة بدر األوىل يطلب كرز بن جابر مث غزوة بدر اليت غزوة بواط من ناحية رضوي غزو

قتل اهللا فيها صناديد قريش مث غزوة بين سليم حني بلغ الكدر مث غزوة السويق يطلب أبا سفيان بن حرب مث غزوة 
راء األسد مث غزوة بين غطفان إىل جند وهي غزوة ذي أمر مث غزوة حبران معدن باحلجاز مث غزوة أحد مث غزوة مح

النضري مث غزوة ذات الرقاع من خنل مث غزوة بدر اآلخرة مث غزوة مث غزوة دومة اجلندل مث غزوة اخلندق مث غزوة 
بين قريظة مث غزوة بين حليان من هذيل مث غزوة ذي قرد مث غزوة بين املصطلق من خزاعة مث غزوة احلديبية ال يريد 

  ة خيرب مث عمرة القضاء مث غزوة الفتح مث غزوة حنني مث غزوة الطائف مث غزوة تبوكقتاال فصده املشركون مث غزو

يف تسع غزوات منها بدر وأحد واخلندق وقريظة وبين املصطلق وخيرب والفتح وحنني } صلى اهللا عليه وسلم{قاتل 
  والطائف

  وهذا الترتيب عن ابن إسحاق وخالفه ابن عقبة يف بعضه
  السرايا

وسراياه مثانية وثالثني من بني بعث وسرية غزوة عبيدة بن } صلى اهللا عليه وسلم{ول اهللا وكانت بعوث رس



احلارث أسفل ثنية املرة وغزوة محزة بن عبد املطلب ساحل البحر من ناحية العيص وبعض الناس يقدم غزوة محزة 
  قبل غزوة عبيدة

زوة زيد بن حارثة القردة وغزوة حممد بن وغزوة سعد بن أيب وقاص اخلرار وغزوة عبد اهللا بن جحش خنلة وغ
مسلمة كعب بن األشرف وغزوة مرثد بن أيب مرثد الغنوي الرجيع وغزوة املنذر بن عمرو بئر معونة وغزوة أيب 
عبيدة بن اجلراح ذا القصة من طريق العراق وغزوة عمر بن اخلطاب تربة من أرض بين عامر وغزوة علي بن أيب 

  بن عبد اهللا الكليب كلب ليث الكديدطالب اليمن وغزوة غالب 
  فأصاب بين امللوح

بعثه يف سرية وأمره أن يشن الغارة على بين امللوح وهم } صلى اهللا عليه وسلم{وكان من حديثها أن رسول اهللا 
  بالكديد

قال جندب بن مكيث اجلهين وكان مع غالب يف سريته هذه فخرجنا حىت إذا كان بقديد لقينا احلارث بن مالك 
  } صلى اهللا عليه وسلم{وهو ابن الربصاء الليثي فأخذناه فقال إين جئت أريد اإلسالم وما خرجت إال إىل رسول اهللا 

فقلنا له إن تك مسلما فلن يضرك رباط ليلة وإن تك على غري ذلك كنا قد استوثقنا منك فشددناه رباطا مث خلفنا 
  عليه رجال من أصحابنا وقلنا له إن عازك فاحتز رأسه

قال مث سرنا حىت أتينا الكديد عند غروب الشمس فكمنا يف ناحية الوادي وبعثين أصحايب ربيئة هلم فخرجت حىت 
  آيت تال مشرفا على احلاضر فأسندت فيه فعلوت يف رأسه فنظرت إىل احلاضر فو اهللا إين ملنبطح على التل إذ خرج

ا ما رأيته يف أول يومي فانظري إىل أوعيتك هل تفقدين رجل منهم من خبائه فقال المرأته إين ألرى على التل سواد
  شيئا ال تكون الكالب جرت بعضها
  فنظرت فقالت ال واهللا ما أفقد شيئا

  قال فناوليين قوسي وسهمني
  فناولته فأرسل سهما فو اهللا ما أخطأ جنيب فأنزعه وأضعه وثبت مكاين

  مث أرسل اآلخر فوضعه يف منكيب فأنزعه وأضعه وثبت مكاين
فقال المرأته لو كان ربيئة حترك لقد خالطه سهماي ال ابالك إذا أصبحت فابتغيهما فخذيهما ال ميضغهما الكالب 

  علي مث دخل
وامهلناهم حىت إذا اطمأنوا وناموا وكان يف وجه السحر شننا عليهم الغارة فقتلنا واستقنا النعم وخرج صريخ القوم 

  عم ومررنا بابن الربهاء وصاحبه فاحتملنامها معنافجاءنا دهم ال قبل لنا به ومضينا بالن
وأدركنا القوم حىت قربوا منا فما بيننا وبينهم إال وادي قديد فأرسل اهللا الوادي بالسيل من حيث شاء اهللا تبارك 

وتعاىل من غري سحابة نراها وال مطر فجاء بشيء ليس ألحد به قوة وال يقدر على أن جياوزه فوقفوا ينظرون إلينا 
  وإنا لنسوق نعمهم وما يستطيع منهم رجل أن جييز إلينا حىت فتناهم

  } صلى اهللا عليه وسلم{فقدمنا هبا على رسول اهللا 
وغزوة علي بن أيب طالب بين عبد اهللا بن سعد من أهل فدك وغزوة أيب العوجاء السلمي أرض بين سليم فأصيب هبا 

  هو واصحابه مجيعا
زوة أيب سلمة بن عبد األسد قطنا ماء من مياه بين أسد من ناحية جند قتل فيها وغزوة عكاشة بن حمصن الغمرة وغ

مسعود بن عروة وغزوة حممد بن مسلمة القرطاء من هوازن وغزوة بشري بن سعد بين مرة بفدك وغزوته أيضا 



من ارض بناحية خيرب وغزوة زيد بن حارثة اجلموح من أرض بين سليم وغزوته أيضا جذام من ارض خشني ويقال 
  حسمى

وكان من حديثها كما حدث رجال من جذام كانوا علماء هبا أن رفاعة بن زيد اجلذامي ملا قدم على قومه من عند 
بكتابه يدعوهم إىل اإلسالم فاستجابوا له مل يلبث أن قدم دحية بن خليفة الكليب } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

  من عند قيصر

ومعه جتارة له حىت إذا كان بواد من أوديتهم أغار عليه } صلى اهللا عليه وسلم{هللا صاحب الروم حني بعثه رسول ا
اهلنيد بن عوص الضليعي بطن منهم وابنه عوص فأصابا كل شي ء كان معه فبلغ ذلك قوما من بين الضبيب رهط 

لى دحية فخرج دحية حىت رفاعة ممن كان أسلم وأجاب فنفروا إىل اهلنيد وابنه فاستنقذوا ما كان يف أيديهما فردة ع
صلى اهللا {فأخربه خربه واستسقاه دم اهلنيد وابنه فبعث رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{قدم على رسول اهللا 

زيد بن حارثة وبعث معه جيشا فأغاروا فجمعوا ما وجدوا من مال أو ناس وقتلوا اهلنيد وابنه ورجلني } عليه وسلم
ب ركب نفر منهم فيهم حسان بن ملة فلما وقفوا على زيد بن حارثة قال حسان معهما فلما مسعت بذلك بنو الضبي

  إنا قوم مسلمون
  فقال له زيد فاقرأ أم الكتاب

  فقرأها حسان
  فقال زيد بن حارثة نادوا يف اجليش إن اهللا قد حرم علينا ثغرة القوم اليت جاءوا منها إال من ختر

  اوإذا أخت حسان يف األساري فقال له زيد خذه
فقالت أم الفزر الصلعية أتنطلقون ببناتكم وتذرون أمهاتكم فقال أحد بين اخلصيب إهنا بنو الضبيب وسحر ألسنتهم 
سائر اليوم فسمعها بعض اجليش فأخرب هبا زيدا فأمر بأخت حسان وقد كانت أخذت حبقوى أخيها ففكت يداها من 

  حكمهحقويه وقال هلا اجلسي مع بنات عمك حىت حيكم اهللا فيكن 
فرجعوا وهنى اجليش أن يهبطوا إىل واديهم الذي جاءوا منه فأمسوا يف أهليهم فلما شربوا عتمتهم ركبوا إىل رفاعة 
بن زيد فصبحوه فقال له حسان بن ملة إنك جلالس حتلب املعزى ونساء جذام أسارى قد غرها كتابك الذي جئت 

  به فدعا رفاعة جبمل له فشد عليه رحله وهو يقول
  ت حي أو تنادي حياهل أن
  الرجز

} صلى اهللا عليه وسلم{مث غدا وهم معه مبكرين فساروا إىل جوف املدينة ثالث ليال فلما دخلوا على رسول اهللا 
  ورآهم أالح إليهم بيده أن تعالوا

  من وراء الناس فلما
  استفتح رفاعة بن زيد املنطق قال رجل من الناس يا رسول اهللا إن هؤالء قوم سحرة

  ا مرتنيفردده
  فقال رفاعة رحم اهللا من مل حيذنا يف يومنا هذا إال خريا

كتابه الذي كان كتب له فقال دونك يا رسول اهللا قدميا كتابه } صلى اهللا عليه وسلم{مث دفع رفاعة إىل رسول اهللا 
  حديثا غدره



  اقرأه يا غالم واعلن} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
كيف أصنع بالقتلى ثالث مرات فقال } صلى اهللا عليه وسلم{م فأخربه فقال رسول اهللا فلما قرأ كتابه استخربه

  رفاعة أنت أعلم يا رسول اهللا ال حنرم عليك حالال وال حنل لك حراما
  فقال أبو زيد بن عمرو أحد من قدم مع رفاعة أطلق لنا يا رسول اهللا من كان حيا ومن قتل فهو حتت قدمي هذه

  صدق أبو زيد اركب معهم يا علي} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  فقال له علي يا رسول اهللا إن ريدا لن يطيعين

  قال فخذ سيفي هذا
  فأعطاه سيفه

فخرجوا فإذا رسول لزيد بن حارثة على ناقة من إبلهم فأنزلوه عنها فقال يا علي ما شأين فقال ما هلم عرفوه 
  فأخذوه

  ما بأيديهم حىت كانوا ينتزعون لبيد املرأة من حتت الرحلمث ساروا فلقوا اجليش فأخذوا 
وغزوة زيد بن حارثة أيضا الطرف من ناحية خنل من طريق العراق وغزوته أيضا وادي القرى لقي فيه بين فزارة 

فأصيب هبا ناس من أصحابه وارتث زيد من بني القتلى فلما قدم زيد إىل أن ال ميس رأسه غسل من جنابة حىت يغزو 
إىل بين فزارة يف جيش فقتلهم بوادي } صلى اهللا عليه وسلم{ين فزارة فلما استبل من جراحه بعثه رسول اهللا ب

  القرى وأصاب فيهم
وغزوة عبد اهللا بن رواحة خيرب مرتني إحدامها اليت أصاب فيها اليسري بن رزام ويقال ابن رازم وكان من حديثه انه 

عبد } صلى اهللا عليه وسلم{فبعث إليه رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{ كان خبيرب جيمع غطفان لغزو رسول اهللا
  اهللا بن رواحة يف نفر من أصحابه منهم عبد اهللا بن أنيس حليف بين سلمة فلما قدموا عليه كلموه وقربوا له وقالوا

  استعملك وأكرمك} صلى اهللا عليه وسلم{له إنك إن قدمت على رسول اهللا 

خرج معهم يف نفر من يهود فحمله عبد اهللا بن أنيس على بعريه حىت إذا كان بالقرقرة من خيرب  فلم يزالوا به حىت
ففطن له عبد اهللا بن أنيس وهو يريد } صلى اهللا عليه وسلم{على ستة أميال ندم اليسري على مسريه إىل رسول اهللا 

ه من شوحط فأمه ومال كل رجل من السيف فاقتحم به مث ضربه بالسيف فقطع رجله وضربه اليسري مبخرش يف يد
  على صاحبه من يهود فقتله إال رجال واحدا أفلت على رجليه} صلى اهللا عليه وسلم{أصحاب رسول اهللا 

  تفل على شجته فلم تقح ومل تؤذه} صلى اهللا عليه وسلم{فلما قدم عبد اهللا بن أنيس على رسول اهللا 
  فع بن أيب احلقيقوغزوة عبد اهللا بن عتيك خيرب فأصاب هبا أبا را

إليه وهو بنخلة أو بعرنة } صلى اهللا عليه وسلم{وغزوة عبد اهللا بن أنيس خالد بن سفيان بن نبيح بعثه رسول اهللا 
  ليغزوه فقتله} صلى اهللا عليه وسلم{جيمع لرسول اهللا 

فيان بن نبيح اهلذيل جيمع فقال يل إنه بلغين أن ابن س} صلى اهللا عليه وسلم{قال عبد اهللا بن أنيس دعاين رسول اهللا 
  يل الناس ليغزوين وهو بنخلة أو بعرنة فأته فاقتله

فقلت يا رسول اهللا من القشعريرة فأقبلت حنوه وخشيت أن تكون بيين وبينه جماولة تشغلين عن الصالة فصليت 
  وأنا أمشي حنوه وأومئ برأسي

  عك هلذا الرجل فجاءك لذلكفلما انتهيت إليه قال من الرجل قلت رجل من العرب مسع بك وجبم
  قال أجل أنا يف ذلك



  قال فمشيت معه شيئا حىت إذا أمكنين محلت عليه بالسيف فقتلته مث خرجت وتركت طعائنه منكبات عليه
  فرآين قال أفلح الوجه قلت قد قتلته يا رسول اهللا} صلى اهللا عليه وسلم{فلما قدمت على رسول اهللا 

  قال صدقت
  ته فأعطاين عصا فقال أمسك هذه العصا عندك يا عبد اهللا بن أنيسمث قام يب فأدخلين بي

  } صلى اهللا عليه وسلم{قال فخرجت هبا على الناس فقالوا ما هذه لعصا قلت أعطانيها رسول اهللا 
  وأمرين أن أمسكها عندي

ة بيين وبينك يوم قالوا أفال ترجع إليه فتسأله مل ذلك فرجعت فقلت يا رسول اهللا مل أعطيتين هذه العصا قال آي
  القيامة إن أقل الناس املتخصرون يومئذ

  فقرهنا عبد اهللا بن أنيس بسيفه فلم تزل معه حىت مات مث أمر هبا فضمت يف كفنه مث دفنا مجيعا
  وقال عبد اهللا يف ذلك

  تركت ابن ثور كاحلوار وحوله

  نوائح تفرى كل جيب مقدد
  تناولته والظعن خلفي وخلفه

  يد مهندبأبيض من ماء احلد
  عجوم هلام الدارعني كأنه

  شهاب غضا من ملهب متوقد
  أقول له والسيف يعجم رأسه
  أنا ابن أنيس فارسا غري قعدد
  وقلت له خذها بضربة ماجد
  حنيف على دين النيب حممد
  وكنت إذا هم النيب بكافر
  سبقت إليه باللسان وباليد

  الطويل
 طالب وأصحابه وغزوة كعب بن عمري الغفاري ذات ومن البعوث أيضا بعث مؤتة حيث أصيب جعفر بن أيب

  أطالح من أرض الشام أصيب هبا هو واصحابه مجيعا وغزوة عيينة بن حصن بين العنرب من متيم
بعثه إليهم فأغار عليهم واصاب منهم أناسا وسىب منهم } صلى اهللا عليه وسلم{وكان من حديثهم أن رسول اهللا 

  أناسا
  يا رسول اهللا إن علي رقبة من ولد إمساعيل} صلى اهللا عليه وسلم{وقالت عائشة لرسول اهللا 

  قال هذا سيب بين العنرب يقدم اآلن فنعطيك منهم إنسانا فتعتقينه
فلما قدم بسبيهم ركب فيهم وفد من بين متيم منهم ربيعة بن رفيع وسربة بن عمرو والقعقاع بن معبد ووردان بن 

صلى اهللا عليه {األقرع بن حابس وفراس بن حابس فكلموا رسول اهللا حمرز وقيس بن عاصم ومالك بن عمرو و
  فيهم فأعتق بعضا وأفدى بعضا وذلك هو الذي عىن الفرزدق بقوله} وسلم

  وعند رسول اهللا قام ابن حابس



  خبطة سوار إىل اجملد حازم
  له أطلق األسرى اليت يف حباله

  مغللة أعناقها والشكائم
  كفى أمهات اخلالفني عليهم

  الء املفادي أو سهام املقاسمغ
  الطويل

وغزوة غالب بن عبد اهللا الكلييب أرض بين مرة وفيها قتل أسامة بن زيد حليفا هلم يقال له مرداس بن هنيك بن 
  احلرقة من جهينة

  قال أدركته أنا ورجل من األنصار فلما شهرنا عليه السالح قال أشهد أن ال اله إال اهللا
  هفلم ننزع عنه حىت قتلنا

  هكذا ذكر ابن إسحاق يف حديثه
وخرج مسلم يف صحيحه عن أسامة بن زيد قال فكف عنه األنصاري وطعنته برحمي حىت قتلته فلما قدمنا بلغ ذلك 

  فقال يا أسامة اقتلته بعدما قال ال اله إال اهللا قلت يا رسول اهللا إمنا كان متعوذا} صلى اهللا عليه وسلم{النيب 

ال اله إال اهللا فما زال يكررها علي حىت متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ويف بعض  فقال أقتلته بعدما قال
قال ألسامة مل قتلته قال يا رسول اهللا أوجع يف املسلمني وقتل } صلى اهللا عليه وسلم{طرق مسلم أن رسول اهللا 

  اله إال اهللا فالنا وفالنا وفالنا ومسى له نفرا وإين محلت عليه فلما رأى السيف قال ال
  اقتلته قال نعم} صلى اهللا عليه وسلم{قال رسول اهللا 

قال فكيف تصنع بال اله إال اهللا إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول اهللا استغفر يل قال وكيف تصنع بال إله إ ال اهللا 
  يوم القيامة إذا جاءت يوم القيامة فجعل ال يزيده على أن يقول كيف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاءت

  ويف حديث ابن إسحاق أن أسامة قال أنظرين يا رسول اهللا إين أعاهد اهللا أن ال اقتل رجال يقول ال اله إال اهللا أبدا
  وغزوة عمرو بن العاص ذات السالسل من أرض بين عذرة وكان من

أبيه العاص بن وائل كانت  بعثه يستنفر العرب إىل الشام وذلك أن أم} صلى اهللا عليه وسلم{حديثه أن رسول اهللا 
إليهم يستالفهم لذلك حىت إذا كان على ماء بأرض جذام } صلى اهللا عليه وسلم{امرأة من بلي فبعثه رسول اهللا 

صلى اهللا عليه {يقال له السلسل وبذلك مسيت تلك الغزوة غزوة ذات السالسل خاف فبعث إىل رسول اهللا 
راح يف املهاجرين األولني فيهم أبو بكر وعمر وقال أليب عبيده حني يستمده فبعث إليه أبا عبيده بن اجل} وسلم

وجهه ال ختتلفا فخرج أبو عبيده حىت إذا قدم عليه قال له عمرو إمنا جئت مددا يل قال أبو عبيده ال ولكين علي ما 
  أنا عليه وأنت على ما أنت عليه
  فقال له عمرو بل أنت مدد يل

قال يل } صلى اهللا عليه وسلم{نا هينا سهال عليه أمر الدنيا يا عمرو أن رسول اهللا فقال له أبو عبيده وكان رجال لي
  ال ختتلفا وانك أن عصيتين اطعتك
  قال فإين األمري عليك وأنت مدد يل

  قال فدونك
  فصلى عمرو بالناس



 تلك الغزاة وحدث رافع بن أيب رافع الطا ئي وهو رافع بن عمرية قال كنت امرءا نصرانيا فلما اسلمت خرجت يف
يعين غزوة ذات السالسل فقلت واهللا الختارن لنفسي صاحبا فصحبت أبا بكر فكنت معه يف رحلة فكانت عليه 
عباءة له فدكية فكان إذا نزلنا بسطها واذا ركبنا لبسها مث شكها عليه خبالل له وذلك الذي يقول أهل جند حني 

ومبايعة الناس بعده أليب بكر احنن نبايع ذا العباءة جهلوا } صلى اهللا عليه وسلم{ارتدوا كفارا بعد موت النيب 
  يومئذ أن فضل الكمال ليس يف ظاهر البهاء وان الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء

  قال رافع فلما دنونا من املدينة قافلني قلت يا أبا بكر إمنا صحبتك لينفعين اهللا بك فانصحين وعلمين
أن توحد اهللا ال تشرك به شيئا وان تقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان قال لو مل تسلين ذلك لفعلت امرك 

  وحتج هذا البيت وتغتسل من اجلنابة وال تتأمرن على رجلني من املسلمني أبدا
ة قال قلت يا أبا بكر أما أنا واهللا فاين أرجو أن ال اشرك باهللا أبدا واما الصاله فلن اتركها أبدا أن شاء اهللا واما الزكا
  فإن يكن يل مال اؤديها أن شاء اهللا واما احلج فان استطع احج إن شاء اهللا واما اجلنابه فساغتسل منها أن شاء اهللا

وعند الناس إال هبا فلم } صلى اهللا عليه وسلم{واما االماره فاين رأيت الناس يا أبا بكر ال يشرفون عند رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {وساخربك عن ذلك أن اهللا تبارك وتعاىل بعث حممدا  تنهى عنها قال إمنا استجهدتين ألجهد ذلك

هبذا الدين فجاهد فيه حىت دخل الناس فيه طوعا وكرها فلما دخلوا فيه كانوا عواذ اهللا وجريانه ويف ذمته } وسلم
ضبا جلاره إن اصيب فإياك أن ختفر اهللا يف جريانه فيتبعك اهللا يف خفرته فإن أحدكم خيفر يف جاره فيظل ناتئا عضله غ

وأمر أبو } صلى اهللا عليه وسلم{له شاة أو بعري فاهللا اشد غضبا جلاره قال ففارقته على ذلك فلما قبض رسول اهللا 
بكر على الناس قدمت عليه فقلت يا أبا بكر آمل تكن هنيتين عن أن اتامر على رجلني من املسلمني قال بلى وأنا اآلن 

  لك على أن تلي أمر الناس قال ال أجد من ذلك بدا خشيت على أمة حممد الفرقةاهناك عن ذلك فقلت له فما مح
ويف هذه الغزاة أيضا صحب عوف بن مالك االشجعي أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما قال فمررت بقوم على جزور 

  الوا نعمهلم قد حنروها وهم ال يقدرون على أن يعضوها فقلت اتعطونين منها عشريا على أن اقسمها بينكم ق
فاخذت الشفرتني فجزاهتا وأخذت منها جزء فحملته إىل اصحايب فاطبخناه فاكلناه فقال أبو بكر وعمر أىن لك هذا 

  اللحم ياعوف فاخربهتما خربه فقاال واهللا ما أحسنت حني اطعمتنا هذا مث قاما يتقيآن ما يف بطوهنما من ذلك
فجئته وهو يصلي يف بيته فقلت السالم } ى اهللا عليه وسلمصل{فلما قفل الناس كنت أول قادم على رسول اهللا 

  عليك يا رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته
  قال اعوف بن مالك قلت نعم بايب أنت وامي يا رسول اهللا

  على ذلك} صلى اهللا عليه وسلم{قال اصاحب اجلزور ومل يزدين رسول اهللا 
صلى اهللا {تح قال عبد اهللا بن أيب حدرد بعثنا رسول اهللا وغزوة ابن أيب حدرد واصحابه بطن إضم وكانت قبل الف

إىل اضم يف نفر من املسلمني فيهم أبو قتادة وحملم بن جثامة فخرجنا حىت إذا كنا ببطن اضم مر بنا } عليه وسلم
  عامر بن

ل عليه حملم االضبط االشجعي على قعود له معه متيع له ووطب من لنب فسلم علينا بتحية اإلسالم فامسكنا عنه ومح
  بن جثامة فقتله لشيء كان بينهما واخذ بعريه ومتيعه

فلما قدمنا على رسول اهللا واخربناه اخلرب نزل فينا يا آيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا وال تقولوا ملن 
  النساء إىل آخر اآلية ٩٤( ألقى إليكم السالم لست مؤمنا تبتغون عرض احلياة الدنيا 



الظهر مث } صلى اهللا عليه وسلم{عن ضمرية بن سعد السلمي عن أبيه وكان شهد حنينا قال صلى بنا رسول اهللا و
عمد إىل ظل شجرة فجلس حتتها وهو حبنني فقام إليه االقرع بن حابس وعيينة بن حصن خيتصمان يف عامر بن 

  االضبط عيينة يطلب بدمه
م بن جثامة ملكانه من خندف فتداوال اخلصومة عند رسول اهللا وهو يومئذ رئيس غطفان واالقرع يدفع عن حمل

وحنن نسمع فسمعنا عيينة يقول واهللا يا رسول اهللا ال ادعه حىت اذيق نساءه من احلر مثل ما } صلى اهللا عليه وسلم{
  رجعنايقول بل تاخذون الدية مخسني يف سفرنا هذا ومخسني إذا } صلى اهللا عليه وسلم{اذاق نسائي ورسول اهللا 

قوله هذا فقبلوا الديه مث قالوا أين صاحبكم هذا } صلى اهللا عليه وسلم{وهو ياىب عليه مث ذكر تكرار رسول اهللا 
  } صلى اهللا عليه وسلم{يستغفر له رسول اهللا 

صلى اهللا عليه {فقام رجل آدم ضرب طويل عليه حلة له قد كان هتيأ فيها للقتل حىت جلس بني يدي رسول اهللا 
يديه مث قال اهللا اللهم ال } صلى اهللا عليه وسلم{فقال له ما امسك فقال أنا حملم بن جثامة فرفع رسول اهللا } وسلم

تغفرحمللم بن جثامة ثالثا فقام يتلقى دمعه بفضل ردائه قال فأما حنن فنقول فيما بيننا أنا لنرجو أن يكون رسول اهللا 
  من رسول اهللا فهذا قد استغفر له واما ما ظهر} صلى اهللا عليه وسلم{

وذكر سامل أبو النصر انه حدث أن عيينة بن حصن وقيسا مل يقبلوا الديه حىت خال هبم االقرع بن حابس وقال يا 
معشر قيس منعتم رسول اهللا قتيال يستصلح به الناس افامنتم أن يلعنكم رسول اهللا فيلعنكم اهللا بلعنته أو أن يغضب 

} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا الذي نفس االقرع بيده لتسلمنه إىل رسول اهللا عليكم فيغضب اهللا عليكم بغضبه و
فليصنعن فيه ما أراد أو آلتني خبمسني رجال من بين متيم يشهدون باهللا لقتل صاحبكم كافرا ما صلى قط فالطلن 

  دمه
  فقبلوا الديه

مات فلفظته األرض والذي نفس ويف حديث عن احلسن البصري قال واهللا ما مكث حملم بن جثامة إال سبعا حىت 
  احلسن بيده مث عادوا له فلفظته مث عادوا له فلفظنته

صلى اهللا {فلما غلب قومه عمدوا إىل صدين فسطحوه بينهما مث رضموا عليه احلجارة حىت واروه فبلغ رسول اهللا 
عظكم يف حرم ما بينكم مبا شأنه فقال واهللا أن األرض لتطابق على من هو شر منه ولكن اهللا أراد أن ي} عليه وسلم
  اراكم منه

} صلى اهللا عليه وسلم{وغزوة ابن أيب حدرد االسلمي أيضا الغابة قال تزوجت امرأة من قومي فجئت رسول اهللا 
استعينه على نكاحي فقال وكم اصدقت قلت مائيت درهم قال سبحان اهللا لو كنتم تاخذون الدراهم من بطن واد 

  اعينك بهما زدمت واهللا ما عندي ما 
قال فلبثت أياما واقبل رجل من بين جشم بن معاوية يقال له رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة يف بطن عظيم من بين 

وكان ذا } صلى اهللا عليه وسلم{جشم حىت ينزل بقومه ومن معه بالغابه يريد أن جيمع قيسا على حرب رسول اهللا 
ورجلني معي من املسلمني فقال اخرجوا إىل هذا } ليه وسلمصلى اهللا ع{اسم يف جشم وشرف فدعاين رسول اهللا 

الرجل حىت تاتوا منه خبرب وعلم قال وقدم لنا شارفا عجفاء فحمل عليها أحدنا فواهللا ما قامت به ضعفا حىت دعمها 
  الرجال من خلفها بأيديهم حىت استقلت وما كادت مث قال تبلغوا عليها واعتقبوها

من النبل والسيوف حىت إذا جئنا قريبا من احلاضر عشيشية مع غروب الشمس كمنت قال فخرجنا ومعنا سالحنا 
  يف ناحية



وامرت صاحيب فكمنا يف ناحية أخرى من حاضر القوم وقلت هلما إذا مسعتماين قد كربت وشددت يف ناحية 
نا الليل حىت ذهبت العسكر فكربا وشدا معي فواهللا إنا لكذلك ننتظر غرة القوم أو أن نصيب منهم شيئا وقد غشي

فحمة العشاء وكان هلم راع سرح يف ذلك البلد فابطا عليهم حىت ختوفوا عليه فقام صاحبهم ذلك فاخذ سيفه 
  فجعله يف عنقه مث قال واهللا التبعن اثر راعينا هذا ولقد أصابه شر فقال نفر

  ممن معه واهللا ال تذهب أنت حنن نكفيك
  قال واهللا ال يذهب إال أنا

حن معك قال واهللا ال يتبعين أحد منكم وخرج حىت مر يب فلما أمكنين نفحته بسهم فوضعته يف فؤاده فواهللا قالوا فن
  ما تكلم

ووثبت إليه فاحتززت رأسه وشددت يف ناحية العسكر وكربت وشد صاحباي وكربا فواهللا ما كان إال النجاء ممن 
ا خف معهم من أمواهلم واستقنا إبال عظيمة وغنما فيه عندك عندك بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وم

صلى اهللا عليه {وجئت برأسه امحله معي فأعانين رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{كثرية فجئنا هبا إىل رسول اهللا 
  من تلك اإلبل بثالثة عشر بعريا يف صداقي فجمعت إيل أهلي} وسلم

  وغزوة توجه فيها غبد الرمحن بن عوف
أيب رباح مسعت رجال من أهل البصرة يسأل عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب عن إرسال العمامة من  قال عطاء بن

  خلف الرجل إذا اعتم فقال عبد اهللا سأخربك إن شاء اهللا عن ذلك بعلم
أمر فيه عبد الرمحن بن عوف أن يتجهز لسرية بعثه } صلى اهللا عليه وسلم{مث ذكر جملسا شاهده من رسول اهللا 

  عليها
منه مث نقضها مث عمه هبا } صلى اهللا عليه وسلم{ل فأصبح وقد اعتم بعمامة من كرابيس سوداء فأدناه رسول اهللا قا

  وأرسل من خلفه أربع اصابع أو حنوا من ذلك
  مث قال هكذا يا بن عوف فاعتم فإنه أحسن وأعرف

على نفسه مث قال خذه يا بن عوف اغزوا مث أمر بالال أن يدفع إليه اللواء فدفعه إليه فحمد اهللا واثىن عليه وصلى 
مجيعا يف سبيل اهللا فقاتلوا من كفر باهللا ال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا فهذا عهد اهللا وسرية نبية 

  فيكم فأخذ عبد الرمحن بن عوف اللواء
  قال ابن هشام فخرج إىل دومة اجلندل

ية إىل سيف البحر عليهم أبو عبيدة بن اجلراح وزودهم جرابا من متر سر} صلى اهللا عليه وسلم{وبعث رسول اهللا 
فجعل يقوهتم إياه حىت صار إىل أن يعده هلم عددا حىت كان يعطي كل رجل منهم كل يوم مترة فقسمها يوما 

  فنقصت مترة عن رجل فوجد فقدها ذلك اليوم
نا من حلمها وودكها وأقمنا عليها عشرين ليلة قال بعضهم فلما جهدنا اجلوع أخرج اهللا لنا دابة من البحر فأصب

حىت مسنا وأخذ أمرينا ضلعا من أضالعها فوضعها على طريقة مث أمر بأجسم بعري معنا فحمل عليه أجسم رجل منا 
أخربناه خربها } صلى اهللا عليه وسلم{فجلس عليه فخرج من حتتها وما مست رأسه فلما قدمنا على رسول اهللا 

  إياها فقال رزق رزقكموه اهللا وسألناه عن أكلنا
عمرو بن أمية الضمري بعد مقتل خبيب وأصحابه إىل مكة وأمره أن يقتل } صلى اهللا عليه وسلم{وبعث رسول اهللا 

أبا سفيان بن حرب وبعث معه جبار بن صخر األنصاري فخرجا حىت قدما مكة وحبسا مجليهما بشعب من شعاب 



مرو لو أنا طفنا بالبيت وصلينا ركعتني فقال عمرو إن القوم إذا تعشوا جلسوا يأجج مث دخال مكة ليال فقال جبار لع
  بأفنيتهم فقال كال إن شاء اهللا

قال عمرو فطفنا بالبيت وصلينا مث خرجنا نريد أبا سفيان فو اهللا إنا لنمشي مبكة إذ نظر ايل رجل من أهل مكة 
  فعرفين فقال عمرو بن أمية واهللا إن قدمها إال لشر

  لصاحيب النجاء فقلت
فخرجنا نشتد حىت أصعدنا يف جبل وخرجوا يف طلبنا حىت إذا علونا اجلبل يئسوا منا فرجعنا فدخلنا كهفا يف اجلبل 

  فبتنا وقد أخذنا حجارة فرضمناها دوننا
نا فلما أصبحنا غدا رجل من قريش يقود فرسا له وخيتلي عليها فغشينا وحنن يف الغار فقلت إن رآنا صاح بنا فأخذ

  فقتلنا
قال ومعي خنجر قد أعددته أليب سفيان فأخرج إليه فأضربه على ثديه وصاح صيحة أمسع أهل مكة وأرجع فأدخل 

  مكاين
  وجاءه الناس يشتدون وهو بآخر رمق فقالوا من ضربك فقال عمرو بن أمية

  جاءوغلبه املوت فمات مكانه ومل يدلل على مكاننا فاحتملوه فقلت لصاحيب ملا أمسينا الن

فخرجنا ليال من مكة نريد املدينة فمررنا باحلرس وهم حيرسون جيفة خبيب ابن عدي فقال أحدهم واهللا ما رأيت 
  كالليلة أشبه مبشية عمرو بن أمية لوال انه باملدينة لقلت هو عمرو بن أمية

  فلما حاذى عمرو اخلشبة شد عليها فاحتملها
رفا مببسط يأجج فرمى باخلشبة يف اجلرف فغيبه اهللا عنهم فلم وخرج هو وصاحبه شدا وخرجوا وراءه حىت أتى ج

  يقدروا عليه
قال عمرو بن أمية وقلت لصاحيب النجاء حىت تأيت بعريك فتقعد عليه فإين شاغل عنك القوم وكان األنصاري ال 

  رجلة له
خ من بين الديل قال ومضيت حىت اخرج على ضجنان مث آويت إىل جبل فأدخل كهفا فبينا أنا فيه دخل علي شي

  أعور يف غنيمة فقال من الرجل فقلت من بين بكر فمن أنت قال من بين بكر
  قلت مرحبا فاضطجع
  مث رفع عقريته فقال

  ولست مبسلم ما دمت حيا
  وال دان لدين املسلمينا
  فقلت يف نفسي ستعلم

  ىت بلغت العظمفأمهلته حىت إذا نام أخذت قوسي فجعلت سيتها يف عينه الصحيحة مث حتاملت عليه ح
مث خرجت النجاء حىت جئت العرج مث سلكت ركوبه حىت إذا هبطت النقيع إذا رجالن من قريش من املشركني 

  كانت قريش بعثتهما عينا إىل املدينة ينظران ويتحسسان فقلت استأسرا
  فأبيا فأرمي أحدمها يف بسهم فأقتله واستأسر اآلخر فأوثقته رباطا وقدمت به املدينة

زيد بن حارثة إىل مدين فأصاب سبيا من أهل ميناء وهي السواحل وفيها مجاع من الناس فبيعوا ففرق بينهم وسرية 
وهم يبكون فقال ما هلم فقيل يا رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{يعين بني األمهات واألوالد فخرج رسول اهللا 



  فرق بينهم فقال ال تبيعوهم إال مجيعا
} صلى اهللا عليه وسلم{عفك أحد بين عمرو بن عوف وكان جنم نفاقه حني قتل رسول اهللا  وغزوة سامل بن عمري أبا

  احلارث بن سويد بن صامت فقال
  لقد عشت دهرا وما إن أرى

  من الناس دارا وال جممعا
  أبر عهودا وأوىف ملن
  يعاقد فيهم إذا ما دعا
  من أوالد قيلة يف مجعهم
  هتد اجلبال ومل ختضعا
  همفصدعهم راكب جاء
  حالل حرام لشىت معا
  فلو أن بالعز صدقتم
  أو امللك تابعتم تبعا

  الطويل

من يل هبذا اخلبيث فخرج سامل بن عمري أخو بين عمرو بن عوف وهو أحد } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  البكائني فقتله فقالت أمامة املريدية يف ذلك

  تكذب دين اهللا واملرء أمحدا
  بئس الذي ميينلعمري الذي أمناك 

  حباك حنيف آخر الليل طعنة
  أبا عفك خذها على كرب السن

  الطويل
وغزوة عمرب بن عدي اخلطمي وهو الذي يدعي القارئ عصماء بنت مروان من بين أمية بن زيد وكانت حتت رجل 

نصار يف من بين خطمة يقال له يزيد بن زيد فلما قتل أبو عفك نافقت فقالت تعيب اإلسالم وأهله وتؤنب األ
  } صلى اهللا عليه وسلم{اتباعهم رسول اهللا 

  أطعتم أتاوي من غريكم
  فال من مراد وال مذحج
  ترجونه بعد قتل الرءوس
  كما يرجتي مرق املنضج

  إال آنف يبتغي غرة
  فيقطع من أمل املرجتي

  املتقارب
مع ذلك من قوله عمري بن قال إال أحد يل من ابنة مروان فس} صلى اهللا عليه وسلم{فلما بلغ ذلك رسول اهللا 

فقال يا } صلى اهللا عليه وسلم{عدي فلما أمسي من تلك الليلة مسا عليها يف بيتها فقتلها مث أصبح مع رسول اهللا 



رسول اهللا إين قد قتلتها فقال نصرت اهللا ورسوله يا عمري فقال هل علي شيء من شأهنا يا رسول اهللا فقال ال ينتطح 
  فيها عنزان

   قومه وبنو خطمة يومئذ كثري فوجههم يف شأن بنت مروانفرجع عمري إىل
  وهلا بنون مخسة رجال

  فقال يا بين خطمة أنا قتلت بنت مروان فكيدوين مجيعا مث ال تنظرون
  فذلك اليوم أول ما عز اإلسالم يف دار بين خطمة وكان يستخفي بإسالمه فيهم من أسلم

  مويومئذ أسلم رجال منهم ملا رأوا من عز اإلسال
} صلى اهللا عليه وسلم{والسرية اليت أسرت مثامة بن أثال احلنفي سيد أهل اليمامة وذلك أن خيال لرسول اهللا 

فقال } صلى اهللا عليه وسلم{خرجت فأخذت رجال من بين حنيفة ال يشعرون من هو حىت أتوا به رسول اهللا 
  أتدرون من أخذمت هذا مثامة بن أثال احلنفي أحسنوا إساره

  إىل أهله} صلى اهللا عليه وسلم{ول اهللا ورجع رس
  فقال امجعوا ما كان عندكم من طعام فابعثوا به إليه وأمر بلقحته أن يغدي عليه هبا ويراح

فيقول أسلم يا مثامة ويف رواية ما تقول يا } صلى اهللا عليه وسلم{فجعل ال يقع من مثامة موقعا ويأتيه رسول اهللا 
تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن ترد الفداء فسل تعط منه ما شئت فمكث مثامة فيقول يا حممد إن تقتل 

  يوما أطلقوا مثامة} صلى اهللا عليه وسلم{ما شاء اهللا أن ميكث مث قال النيب 
  على اإلسالم} صلى اهللا عليه وسلم{فلما أطلقوه خرج حىت أتى البقيع فتطهر فأحسن طهوره مث أقبل فبايع النيب 

جاءوه مبا كانوا يأتونه به من الطعام فلم ينل منه إال قليال وباللقحة فلم يصب من حالهبا إال يسريا  فلما أمسي
مم تعجبون من رجل أكل يف أول النهار يف معي } صلى اهللا عليه وسلم{فعجب املسلمون من ذلك فقال رسول اهللا 

  وإن املسلم يأكل يف معي واحد كافر وأكل آخر النهار يف معي مسلم إن الكافر يأكل يف سبعة أمعاء
لقد كان وجهك أبغض الوجوه إيل فأصبح وهو أحب } صلى اهللا عليه وسلم{وقال مثامة حني أسلم لرسول اهللا 

الوجوه إيل ولقد كان دينك أبغض الدين إيل فأصبح وهو أحب االديان إيل ولقد كان بلدك أبغض البالد إيل فأصبح 
  وهو أحب البالد إيل

  سول اهللا إن خيلك أخذتين وأنا أريد العمرة فأذن يل يا رسولمث قال يا ر
  اهللا

  فأذن له فخرج معتمرا فلما قدم مكة قالوا صبأت يا مثامة
صلى {قال ال ولكين اتبعت خري الدين دين حممد وال واهللا ال تصل إليكم حبة من اليمامة حىت يأذن فيها رسول اهللا 

  } اهللا عليه وسلم
إنك تأمر بصلة } صلى اهللا عليه وسلم{فمنعهم أن حيملوا إىل مكة شيئا فكتبوا إىل رسول اهللا مث خرج إىل اليمامة 

  الرحم وإنك قد قطعت أرحامنا
  أن خل بني قومي وبني مريهتم} صلى اهللا عليه وسلم{فكتب إليه رسول اهللا 

  ففعل
  ه قريش فقالوا لقد اجترأت عليناويقال إنه ملا كان ببطن مكة يف عمرته لىب فكان أول من دخل مكة يليب فأخذت

  ومهوا بقتله مث خلوه ملكان حاجتهم إليه واىل بلده فقال بعض بين حنيفة



  ومنا الذي لىب مبكة معلنا
  برغم أيب سفيان يف األشهر احلرم

  الطويل
} سلمصلى اهللا عليه و{وبعث علقمة بن جمزز املدجلي ملا قتل وقاص بن جمزر أخوه يوم ذي قرد وسأل رسول اهللا 

  أن يبعثه يف آثار القوم ليدرك ثأره فيهم فبعثه يف نفر من املسلمني

قال أبو سعيد اخلدري وأنا فيهم حىت إذا بلغنا رأس غزاتنا أو كنا ببعض الطريق أذن لطائفة من اجليش واستعمل 
للقوم أليس يل عليكم عليهم عبد اهللا بن حذافة السهمي وكانت فيه دعابة فلما كان ببعض الطريق أوقد نارا مث قال 

  السمع والطاعة قالوا بلى
  قال فما آمركم بشيء إال فعلتموه قالوا نعم

  قال فإين أعزم عليكم حبقي وطاعيت إال تواثبتم يف هذه النار
  فقام بعض القوم حيتجز حىت ظن أهنم واثبون فيها

  فقال هلم اجلسوا فإمنا كنت أضحك معكم
  فقال من أمركم منهم مبعصية فال تطيعوه} ه وسلمصلى اهللا علي{فذكر ذلك لرسول اهللا 

  ويقال إن علقمة بن جمزر رجع هو وأصحابه ومل يلق كيدا
  وبعث كرز بن جابر

  وذلك أن نفرا من قيس كبة من جبيلة قدموا على
رعى لقاح ت} صلى اهللا عليه وسلم{فاستوبأوا املدينة وطلحوا وكانت لرسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

أصابه يف غزوة بين حمارب وبين } صلى اهللا عليه وسلم{ناحية اجلماء يرعاها عبد له يقال له يسار كان رسول اهللا 
لو خرجتم إىل اللقاح فشربتم من ألباهنا وأبواهلا فخرجوا إليها } صلى اهللا عليه وسلم{ثعلبة فقال هلم رسول اهللا 

فذحبوه وغرزوا الشوك يف } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا  فلما صحوا وانطوت بطوهنم عكنا عدوا على راعي
صلى {يف آثارهم كرزا فلحقهم فأيت هبم رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{عينيه واستاقوا اللقاح فبعث رسول اهللا 

 مرجعه من غزوة ذي قرد فقطع أيديهم ومسل أعينهم وألقوا يف احلرة يستسقون فال يسقون حىت} اهللا عليه وسلم
  ماتوا

  وغزوة علي بن أيب طالب اليمن غزاها مرتني
علي بن أيب طالب إىل اليمن وبعث خالد بن الوليد يف } صلى اهللا عليه وسلم{وقال أبو عمر املديين بعث رسول اهللا 

  جند آخر وقال إن التقيتما فاألمري علي بن أيب طالب
حارثة إىل الشام وأمره أن يوطيء اخليل ختوم البلقاء أسامة بن زيد بن } صلى اهللا عليه وسلم{مث بعث رسول اهللا 

  } صلى اهللا عليه وسلم{والداروم من أرض فلسطني وهو آخر بعث أمر به رسول اهللا 
} صلى اهللا عليه وسلم{فتجهز الناس وأوعب مع اسامة املهاجرون األولون فبينا الناس على ذلك ابتدئ رسول اهللا 

ا أراد من رمحته وكرامته فلم ينفذ بعث أسامة إال بعد وفاته صلوات اهللا عليه بشكوه الذي قبضه اهللا فيه إىل م
  ورمحته وبركاته



  وسيأيت ذكر ذلك مستويف إن شاء اهللا
وبعوثه وسراياه اليت أعز اهللا هبا الدين ودوخ هبا الكافرين وشد أزره } صلى اهللا عليه وسلم{فهذه مغازي رسول اهللا 

رته من األنصار واملهاجرين رضي اهللا عنهم أمجعني وتلك أيام اهللا اليت جيب هبا التذكر فيها مبن اختاره لصحبته ونص
  والتذكري ويتأكد شكر اهللا سبحانه على ما يسرته منها املقادير

ويذكر مواطنهم معه يف أيام غزوه } صلى اهللا عليه وسلم{وقال حسان بن ثابت يعدد أيام األنصار مع رسول اهللا 
  د الرمحنوتروي البنه عب

  ألستم خري معد كلها نفرا
  ومعشرا إن هم عموا وإن حصلوا

  قوم هم شهدوا بدرا بأمجعهم
  مع الرسول فما آلوا وما خذلوا

  وبايعوه فلم ينكث به أحد
  )منهم ومل يك يف إمياهنم دخل 

  ويوم صبحهم يف الشعب من أحد ضرب رصني كحر النار مشتعل
  اد فما خاموا وما نكلواويوم ذي قرد يوم استثار هبم على اجلي

  وذا العشرية جاسوها خبيلهم مع الرسول عليها البيض واألسل
  ويوم ودان أجلوا أهله رقصا باخليل حىت هنانا احلزن واجلبل

  وليلة طلبوا فيها عدوهم هللا واهللا جيزيهم مبا عملوا
  وغزوة يوم جند مث كان هلم مع الرسول هبا األسالب والنفل

  معه فيها يعلهم باحلرب إذا هنلوا وليلة حبنني جالدوا
  وغزوة القاع فرقنا العدو به كما تفرق دون املشرب الرسل
  ويوم بويع كانوا أهل بيعته على اجلالد فآسوه وما عدلوا

  وغزوة الفتح كانوا يف سريته مرابطني فما طاشوا وما عجلوا
  ويوم خيرب كانوا يف كتيبته ميشون كلهم مستبسل بطل

  األميان عارية تعوج يف الضرب أحيانا وتعتدل بالبيض ترعش يف
  ويوم سار رسول اهللا حمتسبا إىل تبوك وهم راياته األول

  وساسة احلرب إن حرب بدت هلم حىت بدا هلم اإلقبال فالقفل
  أولئك القوم أنصار النيب وهم قومي أصري إليهم حني أتصل
  واماتوا كراما ومل تنكث عهودهم وقتلهم يف سبيل اهللا إذ قتل

  البسيط
  وقال حسان أيضا

  وكنا ملوك الناس قبل حممد
  فلما أتى اإلسالم كان لنا الفضل

  وأكرمنا اهللا الذي ليس غريه



  إله بأيام مضت ماهلا شكل
  بنصر اإلله والرسول ودينه
  وألبسناه امسا مضى ماله مثل

  أولئك قومي خري قوم بأسرهم
  فما كان من خري فقومي له أهل

  وف من مضىيربون باملعروف معر
  وليس عليهم دون معروفهم قفل
  إذا اختبطوا مل يفحشوا يف نديهم
  وليس على سؤاهلم عندهم خبل
  وإن حاربوا أو ساملوا مل يشبهوا
  فحرهبم حتف وسلمهم سهل
  وجارهم موف بعلياء بيته

  له ما ثوى فينا الكرامة والبذل
  وحاملهم موف بكل محالة

  حتمل ال غرم عليه وال خذل
  احلق إن قال قائلوقائلهم ب

  وحلمهم عود وحكمهم عدل
  ومنا أمري املسلمني حياته

  ومن غسلته من جنابته الرسل
  الطويل

  وقال حسان أيضا من قصيدة له أوهلا
  و قومي أولئك إن تسأيل
  كرام إذا الضيف يوما أمل
  عظام القدور أليسارهم
  يكبون فيها املسن السنم
  يواسون جارهم يف الغىن

  إن ظلموحيمون موالهم 
  فكانوا ملوكا بأرضيهم
  يبادون غضبا بأمر غشم

  ملوكا على الناس مل ميلكوا
  من الدهر يوما كحل القسم
  ملوكا إذا غشموا يف البالد

  ال ينكلون ولكن قدم



  فأبنا بساداهتم والنساء
  وأوالدهم فيهم تقتسم
  ورثنا مساكنهم بعدهم
  وكنا ملوكا هبا مل نرم

  فلما أتانا الرسول الرشيد
  حلق والنور بعد الظلمبا

  فقلنا صدقت رسول املليك
  هلم إلينا وفينا أقم
  فنشهد أنك عبد

  اإلله أرسلت نورا بدين قيم
  فإنا وأوالدنا جنة

  نقيك ويف مالنا فاحتكم
  فنحن أولئك إن كذبوك

  فناد نداء وال حتتشم
  وناد مبا كنت أخفيته
  نداء جهارا وال تكتتم
  فسار الغواة بأسيافهم

  أن خيترم إليه يظنون
  فقمنا إليهم بأسيافنا
  جنالد عنه بغاة األمم
  بكل صقيل له ميعة

  رقيق الذباب عضوض خذم
  إذا ما يصادف صم العظام

  مل ينب عنها ومل ينثلم
  فذلك ما ورثتنا القروم
  جمدا تليدا وعزا أشم

  إذا مر نسل كفى نسله
  وغادر نسال إذا ما انقصم
  فما إن من الناس إال لنا

  س فضل النعمعليه وإن خا
  املتقارب

  ملخصا من كتاب ابن إسحاق والواقدي وغريمها} صلى اهللا عليه وسلم{ذكر الوفود على رسول اهللا 



منذ أظهر اهللا دينه } صلى اهللا عليه وسلم{وما زال آحاد الوافدين وأفذاذ الوفود من العرب يغدون على رسول اهللا 
  وقهر أعداءه

  ا كان بعد فتح مكة ومعظمه يف سنة تسع ولذلك كانت تسمى سنة الوفودولكن انبعاث مجاهريهم إىل ذلك إمن
صلى {وذلك أن العرب كانت تربص باإلسالم ما يكون من قريش فيه إذ هم الذين كانوا نصبوا احلرب رسول اهللا 

رب ال وخالفه وكانوا إمام الناس وهاديهم وأهل البيت واحلرم وصريح ولد إمساعيل وقادة الع} اهللا عليه وسلم
  ينكر هلم ذلك وال ينازعون فيه

مكة ودانت له قريش ودوخها اإلسالم عرفت العرب أهنم ال طاقة } صلى اهللا عليه وسلم{فلما افتتح رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {هلم حبربه وال عداوته فدخلوا يف دين اهللا أفواجا يضربون إليه من كل وجه يقول اهللا عز وجل لنبيه 

صر اهللا والفتح سورة النصر أي فتح مكة ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا مجاعات إذا جاء ن} وسلم
مجاعات فسبح حبمد ربك أي فامحد اهللا على ما ظهر من دينك واستغفره إنه كان توابا إشارة إىل انقضاء أجله 

داء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا واقتراب حلاقه برمحة ربه مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشه
  ٦٩النساء 

  كذلك يقول عبد اهللا بن عباس وقد سأله عمر بن اخلطاب عن هذه
  السورة فلما أجابه بنحو هذا املعىن قال له عمر رضي اهللا عنه ما أعلم منها إال ما تعلم

  وفود العرب فمن ذلك} صلى اهللا عليه وسلم{فقدمت على رسول اهللا 
  وفد بين متيم

م عليه عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي يف أشراف من قومه منهم األقرع بن حابس والزبرقان بن قد
بدر وعمرو بن األهتم واحلتات بن يزيد ونعيم بن يزيد وقيس بن احلارث وقيس بن عاصم يف وفد عظيم من بين 

  متيم
راء حجراته أن أخرج إلينا يا حممد فآذى ذلك من و} صلى اهللا عليه وسلم{فلما دخلوا املسجد نادوا رسول اهللا 

من صياحهم وإياهم عىن اهللا سبحانه بقوله إن الذين ينادونك من وراء احلجرات } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
فقالوا يا حممد جئناك نفاخرك فأذن } صلى اهللا عليه وسلم{فخرج إليهم رسول اهللا  ٤أكثرهم ال يعقلون احلجرات 

  خطيبنا قال قد أذنت خلطيبكم فليقل فقام عطارد بن حاجب فقاللشاعرنا و

احلمد هللا الذي له علينا الفضل وهو أهله الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أمواال عظاما نفعل فيها املعروف وجعلنا 
نا أعزة أهل املشرق واكثره عددا وأيسره عدة فمن مثلنا يف الناس ألسنا برءوس الناس وأويل فضلهم فمن فاخر

  فليعدد مثل ما عددناه وإنا لو نشاء ألكثرنا الكالم ولكنا حنيا من اإلكثار فيما أعطانا وإنا نعرف بذلك
  أقول هذا ألن تأتونا مبثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا

  مث جلس
 لثابت بن قيس بن مشاس أخي بين احلارث بن اخلزرج قم فأجب الرجل يف} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

  خطبته فقام ثابت فقال
احلمد هللا الذي السموات واألرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ومل يك شيء قط إال من فضله مث 
كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خري خلقه رسوال أكرمه نسبا واصدقه حديثا وأفضله حسبا فأنزل 



صلى اهللا عليه {العاملني مث دعا الناس إىل اإلميان به فآمن برسول اهللا عليه كتابه وأمتنه على خلقه فكان خرية اهللا من 
املهاجرون من قومه وذوي رمحه أكرم الناس أحسابا وأحسن الناس وجوها وخري الناس فعاال مث كان أول } وسلم

ء رسول اهللا حنن فنحن أنصار اهللا ووزرا} صلى اهللا عليه وسلم{اخللق إجابة واستجابة هللا حني دعاه رسول اهللا 
نقاتل الناس حىت يؤمنوا فمن آمن باهللا ورسوله منع منا ماله ودمه ومن كفر جاهدناه يف اهللا أبدا وكان قتله علينا 

  يسريا
  أقول قويل هذا واستغفر اللهلي وللمؤمنني واملؤمنات والسالم عليكم

  فقام الزبرقان بن بدر فقال
  حنن الكرام فال حي يعادلنا

  تنصب البيع منا امللوك وفينا
  وكم قسرنا من األحياء كلهم
  عند النهاب وفضل العز يتبع

  وحنن يطعم عند القحط مطعمنا
  من الشواء إذا مل يؤنس القزع
  مبا ترى الناس تأتينا سراهتم
  من كل أرض هوانا مث متبع
  فننحر الكوم عبطا يف أرومتنا
  للنازلني إذا ما أنزلوا شيع
  فال ترانا إىل حي نفاخرهم

  ستفادوا وكانوا الرأس يقتطعإال ا
  فمن يفاخرنا يف ذاك نعرفه

  فريجع القوم واألخبار تستمع
  إنا أبينا وما يأىب لنا أحد

  إنا كذلك عند الفخر نرتفع
  البسيط

قد استدعى حسان بن ثابت ليجيب شاعر بين متيم قال حسان فخرجت } صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 
  وأنا أقول} عليه وسلمصلى اهللا {إىل رسول اهللا 

  منعنا رسول اهللا حل وسطنا
  على أنف راض من معد وراغم

  منعناه ملا حل بني بيوتنا
  بأسيافنا من كل باغ وظامل
  ببيت حريد عزة وثراؤه

  جبابية اجلوالن وسط األعاجم
  هل اجملد إال السؤدد العود والندى



  وجاه امللوك واحتمال العظائم
  الطويل

  قم يا حسان فأجب الرجل} صلى اهللا عليه وسلم{ال رسول اهللا فلما فرغ الزبرقان ق
  فقال حسان

  إن الذوائب من فهر وإخوهتم
  قد بينوا سنة للناس تتبع

  يرضى هبم كل من كانت سريرته
  تقوى اإلله وكل اخلري يصطنع
  قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم

  أو حاولوا النفع يف أشياعهم نفعوا
  سجية تلك منهم غري حمدثة

  اخلالئق فاعلم شرها البدعإن 
  إن كان يف الناس سباقون بعدهم

  فكل سبق ألدىن سبقهم تبع
  ال يرقع الناس ما أوهت أكفهم

  رقعوا -عند الدفاع وال يوهون ما 
  إن سابقوا الناس يوما فاز سبقتهم
  أو وازنوا أهل جمد بالندى متعوا
  أعفة ذكرت يف الوحي عفتهم
  ال يطمعون وال يرديهم طمع

  خلون على جار بفضلهمال يب
  وال ميسهم من مطمع طبع
  إذا نصبنا حلي مل ندب هلم

  كما يدب إىل الوحشية الذرع
  نسموا إذا احلرب نالتنا خمالبها

  إذا الزعانف من أظفارها خشعوا
  ال يفخرون إذا نالوا عدوهم
  وإن أصيبوا فال خور وال هلع
  كأهنم يف الوغى واملوت مكتنع

  دعأسد حبلبة يف أرساغها ف
  خذ منهم ما أيت عفوا إذا غضبوا
  وال يكن مهك األمر الذي منعوا
  فإن يف حرهبم فاترك عداوهتم



  شرا خياض عليه السم والسلع
  أكرم بقوم رسول اهللا شيعتهم
  إذا تفاوتت االهواء والشيع

  أهدى هلم مدحيت قلب يوازره
  يف ما أحب لسان حائك صنع
  فإهنم أفضل األحياء كلهم

  د القول أو مشعإن جد بالناس ج
  البسيط

صلى اهللا {وذكر ابن هشام عن بعض أهل العلم بالشعر من بين متيم أن الزبرقان بن بدر ملا قدم على رسول اهللا 
  يف وفد بين متيم قام فقال} عليه وسلم

  أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا
  إذا اختلفوا عند اختضار املواسم
  بأنا فروع الناس يف كل موطن

  أرض احلجاز كدارم وأن ليس يف

  وأنا نذود املعلمني إذا انتخوا
  ونضرب رأس األصيد املتفاقم
  وأن لنا املرباع يف كل غارة
  نغري بنجد أو بأرض األعاجم

  الطويل
  فقام حسان بن ثابت فأجابه فقال
  هل اجملد إال السؤدد العود والندى

  وجاه امللوك واحتمال العظائم
  نصرنا وآوينا النيب حممدا

  ف راض من معد وراغمعلى أن
  حبي حريد أصله وثراؤه

  جبابية اجلوالن وسط األعاجم
  نصرناه ملا حل وسط ديارنا
  بأسيافنا من كل باغ وظامل
  جعلنا بنينا دونه وبناتنا

  وطبنا له نفسا بفيء املغامن
  وحنن ضربنا الناس حىت تتابعوا
  على دينه باملرهفات الصوارم
  وحنن ولدنا من قريش عظيمها



  نيب اخلري من آل هاشم ولدنا
  بين دارم ال تفخروا إن فخركم
  يعود وباال عند ذكر املكارم
  هبلتم علينا تفخرون وأنتم
  لنا خول ما بني ظئر وخادم
  فإن كنتم جئتم حلقن دمائكم

  وأموالكم أن تقسموا يف املقاسم
  فال جتعلوا هللا ندا وأسلموا

  وال تلبسوا زيا كزي األعاجم
  الطويل

ق فلما فرغ حسان من قوله قال األقرع بن حابس وأىب إن هذا الرجل ملؤتى له خلطيبه أخطب من قال ابن إسحا
  خطيبنا ولشاعره أشعر من شاعرنا وألصواهتم أعلى من أصواتنا

  فأحسن جوائزهم} صلى اهللا عليه وسلم{فلما فرع القوم اسلموا وجوزهم رسول اهللا 
} صلى اهللا عليه وسلم{م وكان أصغرهم سنا فأعطاه رسول اهللا وكان عمرو بن األهتم قد خلفه القوم يف ظهره

  مثل ما أعطى القوم
  وقيس بن عاصم هو الذي ذكره له ذكرا أزرى به فيه فكان بينهما ما هو معلوم

  وفد بين عامر
 وفد بين عامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وجبار بن سلمي} صلى اهللا عليه وسلم{وقدم على رسول اهللا 

  وكان هؤالء الثالثة رؤساء القوم وشياطينهم
وهو يريد الغدر به وقد قال له قومه يا عامر } صلى اهللا عليه وسلم{فقدم عامر بن الطفيل عدو اهللا على رسول اهللا 

  إن الناس قد أسلموا فأسلم
قريش مث قال ألربد إذا قال واهللا لقد كنت آليت أن ال أنتهي حىت تتبع العرب عقيب أفأنا أتبع عقب هذا الفىت من 

  قدمنا على الرجل فإين سأشغل عنك وجهه فإذا فعلت ذلك فاعله بالسيف

قال له عامر بن الطفيل يا حممد خالين قال ال واهللا حىت تؤمن } صلى اهللا عليه وسلم{فلما قدموا على رسول اهللا 
  باهللا وحده

به فجعل أربد ال حيري شيئا فلما أىب عليه رسول اهللا قال يا حممد خالين وجعل يكلمه وينتظر من أربد ما كان آمره 
} صلى اهللا عليه وسلم{قال أما واهللا ألمألهنا عليك خيال ورجاال فلما وىل قال رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{

  اللهم اكفين عامر بن الطفيل
ى وجه األرض رجل أخوف فلما خرجوا قال عامر ألربد ويلك يا أربد أين ما كنت أمرتك به واهللا ما كان عل

  عندي على نفسي منك وأمي اهللا ال أخافك بعد اليوم أبدا
قال ال أبا لك ال تعجل علي واهللا ما مهمت بالذي أمرتين به إال دخلت بيين وبني الرجل حىت ما أرى غريك 

  أفاضربك بالسيف
الطفيل الطاعون يف عنقه فقتله اهللا  وخرجوا راجعني إىل بالدهم حىت إذا كانوا ببعض الطريق بعث اهللا على عامر بن



  يف بيت امرأة من بين سلول فجعل
يقول يا بين عامر أغدة كغدة البكر يف بيت امرأة من بين سلول ويقال إنه قال أغدة كغدة اإلبل وموتا يف بيت 

  سلولية
قال ال شيء واهللا لقد  مث خرج أصحابه حني واروه حىت قدموا أرض بين عامر فأتاهم قومهم فقالوا ما وراءك يا اربد

  دعاين ايل عبادة شيء لوددت أنه عندي اآلن فأرميه بالنبل حىت أقتله
  فخرج بعد مقالته بيوم أو يومني معه مجل له يتبعه فأرسل اهللا عليه وعلى مجله صاعقة فأحرقتهما

قتل به أربد سواء منكم من اسر وأنزل اهللا جل قوله يف وقاية اهللا تعاىل لنبيه عليه السالم مما أراده به عامر وفيما 
القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا 

أي أن املعقبات اليت حيفظ اهللا هبا نبيه هي من أمر اهللا إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم وإذا أراد اهللا 
فال مرد له وما هلم من دونه من وال هو الذي يريكم الربق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح بقوم سوءا 

الرعد حبمده واملالئكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب هبا من يشاء وهم جيادلون يف اهللا وهو شديد احملال الرعد 
١٣ ١٠  

  وفد جتيب
يب وهم من السكون ثالثة عشر رجال قد ساقوا معهم وقد جت} صلى اهللا عليه وسلم{وقدم على رسول اهللا 

هبم وأكرم منزهلم وقالوا يا رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{صدقات أمواهلم اليت فرض اهللا عليهم فسر رسول اهللا 
  سقنا إليك حق اهللا تعاىل يف أموالنا

  ردوها فاقسموها على فقرائكم} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  ا يا رسول اهللا ما قدمنا عليك إال مبا فضل عن فقرائنافقالو

  فقال أبو بكر يا رسول اهللا ما وفد علينا وفد من العرب مبثل ما وفد به هؤالء احلي من جتيب
  إن اهلدى بيد اهللا عز وجل فمن أراد به خريا شرح صدره لإلميان} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

أشياء فكتب هلم هبا وجعلوا يسألونه عن القرآن والسنن فازداد رسول } هللا عليه وسلمصلى ا{وسألوا رسول اهللا 
  رغبة فيهم و أمر بالال أن حيسن ضيافتهم} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 

صلى اهللا {فأقاموا أياما ومل يطيلوا اللبث فقيل هلم ما يعجلكم فقالوا نرجع إىل من وراءنا فنخربهم برؤيتنا رسول اهللا 
  وكالمنا إياه وما رد علينا} يه وسلمعل

  يودعونه فأرسل إليهم بالال فأجازهم بأرفع ما كان جييز به الوفود} صلى اهللا عليه وسلم{مث جاءوا إىل رسول اهللا 
  قال هل بقي منكم أحد قالوا غالم خلفناه على رحالنا هو أحدثنا سنا

  قال أرسلوه إلينا
فاقض حاجتك منه فإنا قد قضينا } صلى اهللا عليه وسلم{انطلق إىل رسول اهللا فلما رجعوا إىل رحاهلم قالوا للغالم 

  حوائجنا منه
  وودعناه

فقال يا رسول اهللا إين امرؤ من بين أبذي قال الواقدي هو } صلى اهللا عليه وسلم{فأقبل الغالم حىت أتى رسول اهللا 
سبون يقول الغالم من الرهط الذين أتوك أبذي بن عدي وأم عدي جتيب بنت ثوبان بن سليم من مذحج واليها ين

  آنفا فقضيت حوائجهم فاقض حاجيت يا رسول اهللا



  قال وما حاجتك
قال إن حاجيت ليست حباجة أصحايب وإن كانوا قدموا راغبني يف اإلسالم وساقوا ما ساقوا من صدقاهتم وإين واهللا ما 

صلى {رمحين وأن جيعل غناي يف قليب فقال رسول اهللا أعملين من بالدي إال أن تسأل اهللا عز وجل أن يغفر يل وأن ي
واقبل إىل الغالم اللهم أغفر له وارمحه واجعل غناه يف قلبه مث أمر له مبثل ما أمر به لرجل من } اهللا عليه وسلم

  أصحابه

وا حنن بنو يف املوسم مبىن سنة عشر فقال} صلى اهللا عليه وسلم{فانطلقوا راجعني إىل أهاليهم مث وافوا رسول اهللا 
  أبذي

قال رسول اهللا ما فعل الغالم الذي أتاين معكم قالوا يا رسول اهللا واهللا ما رأينا مثله قط وال حدثنا بأقنع منه مبا رزقه 
  اهللا عز وجل لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر حنوها وال التفت إليها

  ن ميوت مجيعااحلمد هللا إين ألرجو أ} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
تشعب أهواؤه } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رجل منهم أو ليس ميوت الرجل مجيعا يا رسول اهللا قال رسول اهللا 

  ومهومه يف أودية الدنيا فلعل أجله أن يدركه يف بعض تلك األودية فال يبايل اهللا عز وجل يف أيها هلك
صلى اهللا عليه {لدنيا وأقنعه مبا رزق فلما تويف رسول اهللا قالوا فعاش ذلك الرجل فينا على أفضل حال وأزهده يف ا

  ورجع من رجع من أهل اليمن عن اإلسالم قام يف قومه يذكرهم اهللا واإلسالم فلم يرجع منهم أحد} وسلم
وجعل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يذكره ويسأل عنه حىت بلغه حاله وما قام به فكتب إىل زياد بن لبيد يوصيه 

  ابه خري
  فروة بن مسيك املرادي

صلى اهللا {مفارقا مللوك كندة متابعا للنيب } صلى اهللا عليه وسلم{وقدم فروة بن مسيك املرادي على رسول اهللا 
  وقال يف ذلك} عليه وسلم

  ملا رأيت ملوك كندة أعرضت
  كالرجل خان الرجل عرق نسائها

  قربت راحليت أؤم حممدا
  أرجو فواضلها وحسن ثرائها

  الكامل
صلى اهللا عليه {مث خرج حىت أتى املدينة وكان رجال له شرف فأنزله سعد بن عبادة عليه مث غدا على رسول اهللا 

وهو جالس يف املسجد فسلم عليه مث قال يا رسول اهللا أنا ملن ورائي من قومي قال أين نزلت يا فروة قال } وسلم
  على سعد بن عبادة قال بارك اهللا على سعد بن عبادة

  كلما جلس ويتعلم القرآن وفرائض اإلسالم وشرائعه } صلى اهللا عليه وسلم{حيضر جملس رسول اهللا وكان 
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اخللفاء: كتاب  لثالثة  اهللا وا تضمنه من مغازي رسول  ء مبا    االكتفا
األندلسي: املؤلف لكالعي  لربيع سليمان بن موسى ا ا و   أب

وكان بني مراد ومهدان قبيل اإلسالم وقعة أصابت فيها مهدان من مراد ما أرادوا حىت أثخنوهم يف يوم يقال له يوم 
ملا } صلى اهللا عليه وسلم{جدع بن مالك ففضحهم يومئذ فقال رسول اهللا الردم وكان الذي قاد مهدان إىل مراد األ

وفد إليه يا فروة هل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم قال يا رسول اهللا من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي 
سالم إال أما إن ذلك اليوم مل يزد قومك يف اإل} صلى اهللا عليه وسلم{يوم الردم ال يسوءه ذلك فقال رسول اهللا 

  خريا
  ويف ذلك اليوم يقول فروة بن مسيك

  مررنا باللفاة وهن خوص
  ينازعن األعنة ينتحينا

  فإن نغلب فغالبون قدما
  وإن نغلب فغري مغلبينا
  وما إن طبنا جنب ولكن
  منايانا وطعمة آخرينا

  كذاك الدهر دولته سجال
  تكر صروفه حينا فحينا
  فبينا ما نسر به ونرضى

  ه سنيناولو لبست غضارت
  إذا انقلبت به كرات دهر
  فألفى لألوىل غبطوا طحينا

  فمن يغبط بريب الدهر منهم
  جتد ريب الزمان له خؤونا
  فلو خلد امللوك إذن خلدنا
  ولو بقي الكرام إذا بقينا
  فأفىن ذلكم سروات قومي
  كما أفين القرون األولينا

  الوافر
مسيك على مراد وزبيد ومذحج كلها وبعث معه خالد بن فروة بن } صلى اهللا عليه وسلم{واستعمل رسول اهللا 

سعيد بن العاص على الصدقة وكتب له فيها كتابا ال يعدوه إىل غريه فكان خالد مع فروة يف بالده حىت تويف رسول 
  } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 

زبيد قبائل اليمن تقدم على وملا كانت السنة اليت تويف فيها صلوات اهللا وبركاته عليه وصدر عن مكة ورأت أبناء 
مث يرجع راجعهم } صلى اهللا عليه وسلم{مقرين باإلسالم مصدقني برسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 



صلى اهللا {إىل بالده وهم على ما هم عليه قالوا خلالد بن سعيد واهللا لقد دخلنا فيما دخل فيه الناس وصدقنا مبحمد 
  وبني صدقات أموالنا وكنا لك عونا على من خالفك من قومناوخلينا بينك } عليه وسلم

وخيربونه بإسالمنا ويقبسونا } صلى اهللا عليه وسلم{قال خالد قد فعلتم قالوا فأوفد منا نفرا يقدمون على رسول اهللا 
  منه خريا

وفود متر بكم فال قال خالد ما احسن ما دعومت إليه وأنا أجيبكم ومل مينعين أن أقول لكم هذا إال أين رأيت ال
يهيجكم ذلك على اخلروج فساءين ذلك منكم حىت ساء ظين بكم وكنتم على ما كنتم عليه من حداثة عهدكم 

بالشرك فخشيت أن يكون اإلسالم مل يرسخ يف قلوبكم فأما إذا طلبتم ما طلبتم فأنا أرجو أن يكون اإلسالم راسخا 
  يف قلوبكم

وما } صلى اهللا عليه وسلم{يف حيزك واخترناك على غريك من عمال رسول اهللا قالوا وما أنكرت منا واهللا لقد كنا 
  رأيت منا شيئا تكرهه وال تنكره إىل يومنا هذا

قال اللهم غفرا لوال أين أنكرت منكم بعض ما ينكر ما قلت هذا أما تعلمون أين أخذت من شاب منكم فريضة 
عكم فأخذمتوها مث قلتم إن شاء خالد فليأخذها من مرعاها بنت خماض فعقلتها وومستها مبيسم الصدقة فجئتم بأمج

فأمسكت عنكم وخفت أن يأيت منكم ما هو شر من هذا قالوا فقد كان ونزعنا وتبنا إىل اهللا فال حنول بينك وبني 
  } صلى اهللا عليه وسلم{شيء تريده فبعث معهم وفدا إىل رسول اهللا 

  وفد زبيد عمرو بن معدي كرب
يف أناس من قومه بين زبيد فأسلم وكان عمرو } صلى اهللا عليه وسلم{عدي كرب على رسول اهللا وقدم عمرو بن م

يا قيس إنك سيد قومك } صلى اهللا عليه وسلم{قد قال لقيس بن مكشوح املرادي حني انتهى إليهم أمر رسول اهللا 
بنا إليه حىت نعلم علمه فإن كان  وقد ذكر لنا أن رجال من قريش يقال له حممد خرج باحلجاز يقال إنه نيب فانطلق

نبيا كما يقول فإنه لن خيفي علينا إذا لقيناه اتبعناه وإن كان غري ذلك علمنا علمه فإنه إن سبق إليه رجل من قومك 
  سادنا وترأس علينا وكنا له أذنابا

وأقام } وسلمصلى اهللا عليه {فأىب عليه قيس وسفه رأيه فركب عمرو بن معدي كرب حىت قدم على رسول اهللا 
كما كان جييز الوفود وأنصرف راجعا إىل بالده فأقام يف قومه بين } صلى اهللا عليه وسلم{أياما فأجازه رسول اهللا 

ارتد عمرو مث راجع } صلى اهللا عليه وسلم{زبيد وعليهم فروة بن مسيك سامعا له مطيعا فلما تويف رسول اهللا 
  اإلسالم بعد ذلك

  بلغه خروج عمرو أوعده وحتطم عليه وقال خالفين وترك رأيب وقد كان قيس بن مكشوح ملا
  فقال عمرو يف ذلك من أبيات

  أمرتك يوم يف ذي صنعاء

  أمرا باديا رشده
  أمرتك باتقاء اهللا
  واملعروف تتعده

  فكنت كذي احلمري غره
  مما به وتده



  متناين على فرس
  عليه جالس أسده
  فلو القيتين للقيت

  ليثا فوقه لبده
  الوافر
  لب فروة بن مسيك قيس بن مكشوح كل الطلب حىت هرب منوط

بالده وكان مصمما يف طلب من خالفه فكان عمرو يقول لقيس قد خربتك يا قيس أنك تكون ذنبا تابعا لفروة بن 
  مسيك

  وفد بين ثعلبة
  وفد بين ثعلبة سنة مثان مرجعه من اجلعرانة} صلى اهللا عليه وسلم{وقدم على رسول اهللا 

من اجلعرانة قدمنا عليه وافدين مقرين } صلى اهللا عليه وسلم{دي عن رجل منهم قال ملا قدم رسول اهللا ذكر الواق
باإلسالم وحنن أربعة نفر فنزلنا دار رملة بنت احلارث فجاءنا بالل فنظر إلينا فقال أمعكم غريكم قلنا ال فانصرف 

صلى {أكلنا حىت هنلنا مث رحنا إىل الظهر فإذا رسول اهللا عنا فلم يلبث إال يسريا حىت أتى جبفنة من ثريد بلنب ومسن ف
  قد خرج من بيته ورأسه يقطر ماء فرمى ببصره إلينا فأسرعنا إليه وبالل يقيم الصالة} اهللا عليه وسلم

فسلمنا عليه وقلنا يا رسول اهللا إنا رسل من خلفنا من قومنا مقرين باإلسالم وهم يف مواشيهم وما ال يصلحه إال هم 
حيثما كنتم واتقيتم اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{قد قيل لنا يا رسول اهللا ال إسالم ملن ال هجرة له فقال رسول اهللا و

  فال يضركم حيث كنتم
يكلمنا مث تقدم فصلى بنا الظهر مل تصل وراء أحد قط } صلى اهللا عليه وسلم{وفرغ بالل من اآلذان ورسول اهللا 

رف إىل بيته فدخل فلم يلبث أن خرج إلينا فقيل لنا صلى يف بيته ركعتني فدعا بنا أمت صالة وال أوجز منه مث انص
  فقال أين أهلكم فقلنا قريبا يا رسول اهللا هم هبذه السرية فقال كيف بالدكم فقلنا خمصبون فقال احلمد هللا

ال لبالل أجزهم كما جتيز فأقمنا أياما وتعلمنا من القرآن والسنن وضيافته جتري علينا مث جئنا نودعه منصرفني فق
الوفد فجاء بالل بنقر من فضة فأعطى كل واحد منا مخس أواق وقال ليس عندنا دراهم مضروبة فانصرفنا إىل 

  بالدنا
  وفد بين سعد هذمي

  بنو سعد هذمي من قضاعة يف سنة تسع} صلى اهللا عليه وسلم{وقدم على رسول اهللا 

وافدا يف نفر من } صلى اهللا عليه وسلم{قال قدمت على رسول اهللا  ذكر الواقدي عن ابن النعمان منهم عن أبيه
  البالد غلبة وأداخ العرب والناس صنفان} صلى اهللا عليه وسلم{قومي وقد أوطأ رسول اهللا 

إما داخل يف اإلسالم راغب فيه وإما خائف من السيف فنزلنا ناحية من املدينة مث خرجنا نؤم املسجد حىت انتهينا إىل 
يصلي على جنازة يف املسجد فقمنا خلفه ناحية ومل ندخل مع الناس يف } صلى اهللا عليه وسلم{فنجد رسول اهللا بابه 

} صلى اهللا عليه وسلم{ونبايعه مث انصرف رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{صالهتم وقلنا حىت نلقي رسول اهللا 
قال أمسلمون أنتم قلنا نعم قال فهال صليتم على أخيكم فنظر إلينا فدعا بنا فقال من أنتم فقلنا من بين سعد هذمي ف

أينما أسلمتم فأنتم } صلى اهللا عليه وسلم{قلنا يا رسول اهللا ظننا أن ذلك ال جيوز لنا حىت نبايعك فقال رسول اهللا 
  مسلمون



نا وقد كنا خلفنا بأيدينا على اإلسالم مث انصرفنا إىل رحال} صلى اهللا عليه وسلم{قال فأسلمنا وبايعنا رسول اهللا 
يف طلبنا فأتى بنا إليه فتقدم صاحبنا فبايعه على اإلسالم } صلى اهللا عليه وسلم{عليها أصغرنا فبعث رسول اهللا 

  فقلنا يا رسول اهللا إنه أصغرنا وإنه خادمنا فقال أصغر القوم خادمهم بارك اهللا عليه
  له} ى اهللا عليه وسلمصل{قال فكان واهللا خرينا وأقرأنا للقرآن لدعاء رسول اهللا 

  علينا فكان يؤمنا} صلى اهللا عليه وسلم{مث أمره رسول اهللا 
  وملا أردنا االنصراف أمر بالال فأجازنا بأواقي من فضة لكل رجل منا فرجعنا إىل قومنا فرزقهم اهللا اإلسالم

  وفد بين فزارة
فزارة بضعة عشر رجال فيهم خارجة بن  من تبوك قدم عليه وفد بين} صلى اهللا عليه وسلم{وملا رجع رسول اهللا 

حصن واحلر بن قيس بن حصن ابن أخي عيينة بن حصن وهو أصغرهم فنزلوا يف دار زينب بنت احلارث وجاءوا 
صلى اهللا {مقرين باإلسالم وهم مسنتون على وكاف عجاف فسأهلم رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
م يا رسول اهللا أسنتت بالدنا وهلكت مواشينا وأجدب جنابنا وغرث عيالنا عن بالدهم فقال أحده} عليه وسلم

  فادع لنا ربك يغثنا واشفع لنا إىل ربك وليشفع لنا ربك إليك

سبحان اهللا ويلك هذا أنا شفعت إىل ريب عز وجل فمن ذا الذي يشفع ربنا } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
م وسع كرسيه السموات واألرض فهي تئط من عظمته وجالله كما يئط الرجل إليه ال اله إال هو العلي العظي

  اجلديد
  إن اهللا جل وعز ليضحك من شفعكم وأزلكم وقرب غياثكم} صلى اهللا عليه وسلم{وقال رسول اهللا 

فقال األعرايب يا رسول اهللا ويضحك ربنا عز وجل قال نعم قال األعرايب لن نعدمك من رب يضحك خري فضحك 
من قوله وصعد املنرب فتكلم بكلمات وكان ال يرفع يديه يف شيء من الدعاء إال يف } صلى اهللا عليه وسلم{ النيب

االستسقاء فرفع يديه حىت رؤي بياض إبطيه وكان مما حفظ من دعائه اللهم اسق بالدك وهبائمك وانشر رمحتك 
غري آجل نافعا غري ضار اللهم اسقنا رمحة وال  وأحي بلدك امليت اللهم اسقنا غيثا مغيثا مربعا طيبا واسعا عاجال

  تسقنا عذابا وال هدما وال غرقا وال حمقا اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على األعداء
  فقام أبو لبابة بن عبد املنذر األنصاري فقال يا رسول اهللا التمر يف املربد

} صلى اهللا عليه وسلم{لقوله وعاد رسول اهللا اللهم اسقنا فعاد أبو لبابة } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
لدعائه فعاد أيضا أبو لبابة فقال التمر يف } صلى اهللا عليه وسلم{لدعائه فعاد أيضا أبو لبابة لقوله وعاد رسول اهللا 

ربده اللهم اسقنا حىت يقوم أبو لبابة عريانا يسد ثعلب م} صلى اهللا عليه وسلم{املربد يا رسول اهللا فقال رسول اهللا 
  بإزاره

قالوا وال واهللا ما يف السماء سحاب وال قزعة وما بني املسجد وبني سلع من شجر وال دار فطلعت من وراء سلع 
  سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت مث أمطرت فو اهللا ما رأوا الشمس سبعا

ء ذلك الرجل أو غريه فقال يا رسول اهللا وقام أبو لبابة عريانا يسد ثعلب مربده بإزاره لئال خيرج التمر منه فجا
املنرب فدعا ورفع يديه مدا حىت رؤي } صلى اهللا عليه وسلم{هلكت األموال وانقطعت السبل فصعد رسول اهللا 

  بياض إبطيه مث قال اللهم حوالينا وال علينا اللهم على اآلكام والظراب وبطون األودية ومنابت الشجر
  نة اجنياب الثوبقال فاجنابت السحاب عن املدي

  وفد بين أسد



وفد بين أسد عشرة رهط فيهم وابصة بن معبد وطليحة بن خويلد } صلى اهللا عليه وسلم{وقدم على رسول اهللا 
جالس يف املسجد مع أصحابه فسلموا وتكلموا وقال متكلمهم يا رسول اهللا إنا } صلى اهللا عليه وسلم{ورسول اهللا 

ال شريك له وأنك عبده ورسوله وجئناك يا رسول اهللا ومل تبعث إلينا بعثا وحنن ملن شهدنا أن ال اله إال اهللا وحده 
  وراءنا

قال حممد بن كعب القرظي فأنزل اهللا عز وجل على رسوله مينون عليك أن أسلموا قل ال متنوا علي إسالمكم بل 
  احلجرات ١٧اهللا مين عليكم أن هداكم لإلميان إن كنتم صادقني 

  عنه يومئذ العيافة والكهانة وضرب احلصى فنهاهم عن ذلك كله} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا وكان مما سألوا 
فقالوا يا رسول اهللا إن هذه أمور كنا نفعلها يف اجلاهلية أرأيت خصلة بقيت قال وما هي قال اخلط قال علمه نيب 

  من األنبياء فمن صادف مثل علمه علم
  وفد هبراء

بنت املقداد قالت مسعت أمي ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب تقول قدم وفد هبراء من  وذكر الواقدي عن كرمية
اليمن وهم ثالثة عشر رجال فأقبلوا يقودون رواحلهم حىت انتهوا إىل باب املقداد وحنن يف منزلنا نبين جديلة فخرج 

أن حيلوا لنجلس عليها فحملها أبو إليهم املقداد فرحب هبم وأنزهلم وجاءهم جبفنة من حيس قد كنا هيأناها قبل 
معبد املقداد وكان كرميا على الطعام فأكلوا منها حىت هنلوا وردت إلينا القصعة وفيها أكل فجمعنا تلك األكل يف 

مع سدرة مواليت فوجدته يف بيت أم سلمة فقال } صلى اهللا عليه وسلم{قصعة صغرية مث بعثنا هبا إىل رسول اهللا 
ضباعة أرسلت هبذا قالت سدرة نعم يا رسول اهللا قال ضعي مث قال ما فعل }  عليه وسلمصلى اهللا{رسول اهللا 

أكال هو ومن معه يف البيت حىت هنلوا } صلى اهللا عليه وسلم{ضيف أيب معبد قلت عندنا فأصاب منها رسول اهللا 
صعة إىل مواليت قالت فأكل وأكلت معهم سدرة مث قال اذهيب مبا بقي إىل ضيفكم قالت سدرة فرجعت مبا بقي يف الق

منها الضيف ما أقاموا نرددها عليهم وما تغيض حىت جعل الضيف يقولون يا أبا معبد انك لتنهلنا من احب الطعام 
إلينا وما كنا نقدر على مثل هذا إال يف احلني وقد ذكر لنا أن بالدكم قليلة الطعام إمنا هو العلق أو حنوه وحنن عندك 

أنه أكل منها أكال وردها فهذه بركة أثر أصابع } صلى اهللا عليه وسلم{بو معبد خبرب رسول اهللا يف الشبع فأخربهم أ
فجعل القوم يقولون نشهد أنه رسول اهللا وازدادوا يقينا وذلك الذي أراد رسول } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

  } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 
فودعوه وأمر هلم جبوائزهم وانصرفوا إىل } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا  وتعلموا الفرائض وأقاموا أياما مث جاءوا

  أهلهم
  وفد بين غدرة

وفد بين غدرة يف صفر سنة تسع اثنا عشر رجال فيهم محزة بن } صلى اهللا عليه وسلم{وقدم على رسول اهللا 
ارث النجارية مث جاءوا رسول اهللا النعمان وسليم وسعد ابنا مالك ومالك بن أيب رباح فنزلوا يف دار رملة بنت احل

من } صلى اهللا عليه وسلم{وهو يف املسجد فسلموا بسالم أهل اجلاهلية فقال رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{
القوم فقال متكلمهم من ال تنكر حنن بنو غدرة أخوة قصي ألمه حنن الذين عضوا قصيا وأزاحوا من بطن مكة 

  وأرحامخزاعة وبين بكر ولنا قرابات 
مرحبا بكم وأهال ما أعرفين بكم فما منعكم من حتية اإلسالم قالوا يا حممد } صلى اهللا عليه وسلم{قال رسول اهللا 



} صلى اهللا عليه وسلم{كنا على ما كان عليه آباؤنا فقدمنا مرتادين ألنفسنا وملن خلفنا فإالم تدعو فقال رسول اهللا 
شهدوا أين رسول اهللا إىل الناس كافة فقال املتكلم فما وراء ذلك من إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له وأن ت

الصلوات اخلمس حتسن طهورهن وتصليهن ملواقيتهن فإنه أفضل } صلى اهللا عليه وسلم{الفرائض فقال رسول اهللا 
ال اهللا وأنك العمل مث ذكر هلم سائر الفرائض من الصيام والزكاة واحلج فقال املتكلم اهللا أكرب نشهد انه ال اله إ

رسول اهللا قد أجبناك إىل ما دعوت إليه وحنن أعوانك وأنصارك مث قال يا رسول اهللا إنا متامخو الشام وأخبارهم ترد 
أبشر } صلى اهللا عليه وسلم{علينا وبالشام من قد علمت هرقل فهل أوحي إليك يف أمره بشيء فقال رسول اهللا 

تنع بالده قال اهللا أكرب يا رسول اهللا إن فينا امرأة كاهنة كانت قريش فإن الشام ستفتح عليكم ويهرب هرقل إىل مم
والعرب يتحاكمون إليها ولو قد رجعنا أقرت هي وغريها من قومنا باإلسالم إن شاء اهللا أفنسأهلا عن كهانتها فقال 

ليت كانوا يذحبون يف ال تسألوها عن شيء قال اهللا أكرب مث سأله عن الذبائح ا} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
  عنها وقال ال} صلى اهللا عليه وسلم{اجلاهلية ألصنامهم فنهاهم رسول اهللا 

  ذبيحة لغري اهللا عز وجل وال ذبيحة عليكم يف سنتكم إال واحدة ط
قال وما هي فداك أيب وأمي قال األضحية قال وأمي وقت تكون قال صبيحة العاشر من ذي احلجة تذبح شاة عنك 

  ال يا رسول اهللا أهي على أهل كل بيت وجدوها قال نعموعن أهلك ق

  فأقاموا أياما مث أجازهم كما جييز الوفود وانصرفوا
  وقدم بلي

  وفد بلي يف ربيع األول من سنة تسع} صلى اهللا عليه وسلم{وقد على رسول اهللا 
م خطم رواحلهم فرحبت هبم قال رويفع ابن ثابت البلوي فبلغين قدومهم فخرجت حىت جئتهم برأس الثنية يف أيديه

وقلت املنزل علي فعدلت هبم إىل منزيل فنزلوا ولبسوا من صاحل ثياهبم مث خرجت هبم حىت انتهيت إىل رسول اهللا 
  وهو جالس يف أصحابه يف بقية يفء الغداة فسلمت} صلى اهللا عليه وسلم{

ومك قلت يا رسول اهللا قدموا وافدين فقال رويفع فقلت لبيك قال من هؤالء القوم قلت قومي قال مرحبا بك وبق
  عليك مقرين باإلسالم وهم على من وراءهم من قومهم

  من يرد اهللا به خريا يهده لإلسالم} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
قال وتقدم شيخ الوفد أبو الضبيب فجلس بني يديه فقال يا رسول اهللا إنا قدمنا عليك لنصدقك ونشهد أن ما جئت 

  وخنلع ما كنا نعبد ويعبد آباؤنا قبلنا به حق
احلمد هللا الذي هداكم لإلسالم فكل من مات على غري اإلسالم فهو يف } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

} صلى اهللا عليه وسلم{النار قال يا رسول اهللا إين رجل يل رغبة يف الضيافة فهل يل يف ذلك من أجر قال رسول اهللا 
صنعته إىل غين أو فقري فهو صدقة قال يا رسول اهللا ما وقت الضيافة قال ثالثة أيام فما كان بعد  نعم وكل معروف

ذلك فصدقة وال حيل للضيف أن يقيم عندك فيحرجك قال يا رسول اهللا أرأيت الضالة من الغنم أجدها يف الفالة 
  جيده صاحبه من األرض قال لك أو ألخيك أو للذئب قال فالبعري قال مالك وله دعه حىت

  وسأله عن أشياء غري هذه فأجابه عنها
يأيت منزيل حيمل مترا فقال استعن هبذا } صلى اهللا عليه وسلم{قال رويفع مث قاموا فرجعوا إىل منزيل فإذا رسول اهللا 

ا إىل وأجازهم ورجعو} صلى اهللا عليه وسلم{التمر فكانوا يأكلون منه ومن غريه فأقاموا ثالثا مث ودعوا رسول اهللا 



  بالدهم
  ضمام بن ثعلبة

فقدم عيه وأناخ بعريه على } صلى اهللا عليه وسلم{وبعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إىل رسول اهللا 
جالس يف أصحابه وكان ضمام رجال } صلى اهللا عليه وسلم{باب املسجد مث عقله مث دخل املسجد ورسول اهللا 

يف أصحابه فقال أيكم ابن عبد } صلى اهللا عليه وسلم{ف على رسول اهللا جلدا أشعر ذا غديرتني فأقبل حىت وق
  أنا ابن عبد املطلب} صلى اهللا عليه وسلم{املطلب فقال رسول اهللا 

قال أحممد قال نعم قال يا ابن عبد املطلب إين سائلك ومغلظ عليك يف املسألة فال جتدن يف نفسك قال ال أجد يف 
  نفسي فسل عما بدا لك

شدك اهللا إهلك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك اهللا بعثك إلينا رسوال قال اللهم نعم قال فأنشدك قال أن
اهللا إهلك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك اهللا أمرك أن تأمرنا أن نعبد اهللا وحده ال نشرك به شيئا وأن 

هم نعم قال فأنشدك اهللا إهلك وإله من كان قبلك وإله من هو خنلع هذه األنداد اليت كان آباؤنا يعبدون معه قال الل
  كائن بعدك اهللا أمرك أن نصلي هذه الصلوات اخلمس قال اللهم نعم

مث جعل يذكر فرائض اإلسالم فريضة فريضة الزكاة والصيام واحلج وشرائع اإلسالم كلها ينشده عند كل فريضة 
ين أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا وسأؤدى هذه كما ينشده يف اليت قبلها حىت إذا فرغ قال فإ

  الفرائض وأجتنب ما هنيتين عنه مث ال أزيد وال أنقص
  مث انصرف إىل بعريه راجعا

  إن صدق ذو العقيصتني دخل اجلنة} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
جتمعوا عليه فكان أول ما تكلم به أن سب الالت قال فأتى بعريه فأطلق عقاله مث خرج حىت قدم على قومه فا

  والعزى قالوا مه يا ضمام اتق الربص
اتق اجلذام اتق اجلنون قال ويلكم إهنما واهللا ما تضران وال تنفعان إن اهللا قد بعث رسوال وأنزل عليه كتابا 

مدا عبده ورسوله وقد جئتكم من فاستنقذكم به مما كنتم فيه فإين أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حم
  عنده مبا أمركم به وما هناكم عنه

  قال فواهللا ما أمسي من ذلك اليوم ويف حاضره رجل وال امرأة إال مسلما

  فبنوا املساجد وآذنوا بالصالة وكلما اختلفوا يف شيء قالوا عليكم بوافدنا
  قال ابن عباس فما مسعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة

  فقيل سنة مخس} صلى اهللا عليه وسلم{واختلف يف الوقت الذي وفد فيه ضمام هذا على النيب 
  ذكره الواقدي وغريه وقيل سنة سبع وقيل سنة تسع فاهللا أعلم

  وفد عبد القيس
وفد عبد القيس يف مجاعة رأسهم عبد اهللا بن عوف األشج فلما أتوه } صلى اهللا عليه وسلم{وقدم على رسول اهللا 

ل من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غري خزايا وال الندامى قالوا يا رسول اهللا إنا قا
نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا احلي من كفار مضر وإنا ال نستطيع أن نأتيك إال يف الشهر احلرام فمرنا 

  بأمر فصل خنرب به من وراءنا ندخل به اجلنة



  مرهم بأربع وهناهم عن أربعفأ
  أمرهم باإلميان باهللا وحده وقال هل تدرون ما اإلميان باهللا قالوا اهللا ورسوله أعلم

قال شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا مخسا من 
  املغنم

  ريوهناهم عن الدباء واحلنتم واملزفت والنق
قالوا يا نيب اهللا ما علمك بالنقري قال بلى جذع ينقرونه فيقذفون فيه من القطيعاء أو قال من التمر مث يصبون فيه من 
املاء حىت إذا سكن غليانه شربتموه حىت أن أحدكم أو أن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف ويف القوم رجل أصابته 

صلى اهللا عليه {وقد كان رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{ جراحه كذلك قال وكنت أخبأها حياء من رسول اهللا
ملا سلم عليه القوم سأهلم أيكم عبد اهللا األشج فقالوا أتاك يا رسول اهللا وكان عبد اهللا وضع ثياب سفره } وسلم

قال يا  إىل دمامته} صلى اهللا عليه وسلم{وأخرج ثيابا حسانا فلبسها وكان رجال دميما فلما جاء ونظر رسول اهللا 
  رسول اهللا إنه ال يستقي يف مسوك الرجال إمنا حيتاج من الرجل إىل أصغريه لسانه وقلبه

إن فيك اخلصلتني حيبهما اهللا ورسوله احللم واألناة فقال عبد اهللا يا } صلى اهللا عليه وسلم{فقال له رسول اهللا 
  رسول اهللا أشيء حدث يف أم شيء جبلت عليه فقال بل شيء جبلت عليه

عن الفقه والقرآن فكان رسول اهللا يدينه منه إذا جلس } صلى اهللا عليه وسلم{كان األشج يسائل رسول اهللا و
  وكان يأيت أيب بن كعب فيقرأ عليه

جبوائز وفضل األشج عليهم فأعطاه اثنيت عشرة أوقية ونشا وذلك أكثر } صلى اهللا عليه وسلم{وأمر هلم رسول اهللا 
  مما كان جييز به الوفود

كلمه فعرض } صلى اهللا عليه وسلم{قدم يف هذا الوفد اجلارود بن عمرو وكان نصرانيا فلما انتهى إىل رسول اهللا و
عليه اإلسالم ودعاه إليه ورغبه فيه فقال يا حممد إين كنت على دين وإين تارك ديين لدينك أفتضمن يل ديين فقال 

  هداك اهللا إىل ما هو خري منه فأسلم وحسن إسالمهنعم أنا ضامن أن قد } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
محالنا فقال واهللا ما عندي ما أمحلكم عليه قال يا } صلى اهللا عليه وسلم{وأراد الرجوع إىل بالده فسأل النيب 

ق رسول اهللا فإن بيننا وبني بالدنا ضوال من ضوال الناس أفنتبلغ عليها إىل بالدنا قال ال إياك وإياها فإمنا تلك حر
  النار

فخرج من عنده اجلارود راجعا إىل قومه وكان حسن اإلسالم صليبا يف دينه حىت هلك وقد أدرك الردة فلما رجع 
من كان أسلم من قومه إىل دينهم األول مع الغرور بن املنذر بن النعمان قام اجلارود فتشهد بشهادة احلق ودعا إىل 

  له إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وأكفر من مل يتشهداإلسالم فقال يا أيها الناس إين أشهد أن ال إ
  ويروي وأكفئ من مل يشهد

  وفد بين مرة
وفد بين مرة ثالثة عشر رجال رأسهم احلارث ابن عوف وذلك } صلى اهللا عليه وسلم{وقدم على رسول اهللا 

بن عوف يا رسول اهللا  من تبوك جاءوه وهو يف املسجد فقال احلارث} صلى اهللا عليه وسلم{منصرف رسول اهللا 
وقال للحارث أين } صلى اهللا عليه وسلم{إنا قومك وعشريتك حنن قوم من بين لؤي بن غالب فتبسم رسول اهللا 

  تركت أهلك قال بسالح وما واالها قال فكيف البالد قال واهللا إنا ملسنتون وما يف املال مخ فادع اهللا لنا



م اسقهم الغيث فأقاموا أياما مث أرادوا اإلنصراف إىل بالدهم فجاءوا الله} صلى اهللا عليه وسلم{قال رسول اهللا 
مودعني له فأمر بالال أن جييزهم فأجازهم بعشر أواق عشر أواق فضة وفضل } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

إذا هو ذلك احلارث بن عوف أعطاه اثنيت عشرة أوقية ورجعوا إىل بالدهم فوجدوا البالد مطرية فسألوا مىت مطرمت ف
  فيه} صلى اهللا عليه وسلم{اليوم الذي دعا رسول اهللا 

فقدم عليه قادم بعد وهو يتجهز حلجة الوداع فقال يا رسول اهللا رجعنا إىل بالدنا فوجدناها مضبوطة مطرا لذلك 
أكل وهي اليوم الذي دعوت لنا فيه مث قلدتنا أقالد الزرع يف كل مخس عشرة ليلة مطرة جودا ولقد رأيت اإلبل ت

  بروك وإن غنمنا ما توارى من أبياتنا فترجع فتقيل يف أهلنا
  فقال رسول اهللا احلمد هللا الذي هو صنع ذلك

  وفد خوالن
يف شعبان من سنة عشر وفد خوالن وهم عشرة فقالوا يا رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{وقدم على رسول اهللا 

 عز وجل مصدقون برسوله قد ضربنا إليك آباط اإلبل وركبنا حنن على من وراءنا من قومنا وحنن مؤمنون باهللا
  حزون األرض وسهوهلا واملنة هللا ولرسوله علينا وقدمنا زائرين لك

أما ما ذكرمت من مسريكم ايل فإن لكم بكل خطوة خطاها بعري أحدكم } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  ملدينة كان يف جواري يوم القيامةحسنة واما قولكم زائرين لك فإنه من زارين با
  قالوا يا رسول اهللا هذا السفر الذي ال توى عليه

ما فعل عم أنس وهو صنم خوالن الذي كانوا يعبدونه قالوا بشر وعر } صلى اهللا عليه وسلم{مث قال رسول اهللا 
به ولو قد قمنا عليه هدمناه بدلنا اهللا به ما جئت به وقد بقيت منا بعد بقايا من شيخ كبري وعجوز كبرية متمسكون 

إن شاء اهللا فقد كنا يف غرور وفتنة يا رسول اهللا إن فتنته كانت أعظم مما عسينا أن نذكره لك فاحلمد هللا الذي من 
  علينا بك وتنقذنا من اهللكة وما مضى عليه اآلباء من عبادته

وا يا رسول اهللا لقد رأيتنا وأسنتنا حىت أكلنا وما أعظم ما رأيتم من فتنته قال} صلى اهللا عليه وسلم{قال رسول اهللا 
  الرمة ومات الولدان غرما وهلكت ناغيتنا وراعيتنا وحافرنا أو ما ذهب منها

فقلنا أو من قال منا قربوا لعم انس قربانا يشفع لكم فتغاثوا فتعاونوا فجمعنا ما قدرنا عليه من عني مالنا مث ذهب 
لينا فنحرناها يف غداة واحدة وتركناها تردها السباع وحنن أحوج إليها من ذاهبنا فابتاع مائة ثور مث حشرها ع

السباع فجاءنا الغيث من ساعتنا فأي فتنة اعظم من هذه فلقد رأينا العشب يواري الرجال ويقول قائلنا أنعم علينا 
  عم أنس

م وحروثهم وأهنم كانوا ما كانوا يقسمون لصنمهم هذا من أنعامه} صلى اهللا عليه وسلم{وذكروا لرسول اهللا 
  جيعلون من ذلك جزءا له وجزءا هللا بزعمهم

قالوا كنا نزرع الزرع فنجعل له وسطه فنسميه له ونسمي زرعا آخر حجرة هللا جل وعز فإذا مالت الريح بالذي 
  مسيناه هللا جعلناه لعم أنس وإذا مالت الريح بالذي جعلناه لعم أنس مل جنعله هللا

أن اهللا عز وجل أنزل عليه يف ذلك وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث } لى اهللا عليه وسلمص{فذكر هلم رسول اهللا 
واألنعام نصيبا فقالوا هذا هللا بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فال يصل إىل اهللا وما كان هللا فهو يصل إىل 

  ١٣٦األنعام ( شركائهم ساء ما حيكمون 
  قالوا وكنا نتحاكم إليه فنكلم



  تلك الشياطني تكلمكم} صلى اهللا عليه وسلم{ل رسول اهللا فقا
  قالوا فأصبحنا يا رسول اهللا وقلوبنا تعرف أنه كان ال يضر وال ينفع وال يدري من عبده ممن مل يعبده

  } صلى اهللا عليه وسلم{احلمد هللا الذي هداكم وأكرمكم مبحمد } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
الدين فأخربهم وأمرهم بالوفاء بالعهد وأداء األمانة وحسن اجلوار ملن جاوروا وان ال يظلموا وسألوه عن فرائض 

  أحدا
  قال فإن الظلم ظلمات يوم القيامة

مث أمر هبم فأنزلوا دار رملة وأمر هلم بضيافة جترى عليهم وأمر من يعلمهم القرآن والسنن مث ودعوه بعد أيام 
  لوا عقدة حىت هدموا عم أنسفأجازهم ورجعوا إىل قومهم فلم حي

  وفد حمارب
عام حجة الوداع وفد حمارب وهم كانوا أغلظ العرب وأفظه على } صلى اهللا عليه وسلم{وقدم على رسول اهللا 

يف تلك املواسم أيام عرضه نفسه على القبائل يدعوهم إىل اهللا فجاء رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
  منهم عشرة نائبني عن من وراءهم من قومهم فأسلموا} صلى اهللا عليه وسلم{

يوما من الظهر إىل العصر } صلى اهللا عليه وسلم{وكان بالل يأتيهم بغذاء وعشاء إىل أن جلسوا مع رسول اهللا 
  فعرف رجال منهم فأبده النظر فلما رآه احملاريب يدمي النظر إليه قال كأنك يا رسول اهللا تومهين

  قال لقد رأيتك
ل احملاريب أي واهللا لقد رأيتين وكلمتين وكلمتك بأقبح الكالم ورددتك بأقبح الرد بعكاظ وأنت تطوف على فقا

  الناس
  نعم} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

مث قال احملاريب يا رسول اهللا ما كان يف أصحايب أشد عليك يومئذ وال أبعد من اإلسالم مين فأمحد اهللا الذي أتعاين 
  دقت بك ولقد مات أولئك النفر الذين كانوا معي على دينهمحىت ص

  إن هذه القلوب بيد اهللا عز وجل} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  فقال احملاريب يا رسول اهللا استغفر يل من مراجعيت إياك

  إن اإلسالم جيب ما كان قبله من الكفر} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
  إىل أهليهممث انصرفوا 
  وفد طيء

وفد طيء فيهم زيد اخليل وهو سيدهم فلما إنتهوا إليه كلموه } صلى اهللا عليه وسلم{وقدم على رسول اهللا 
ما ذكر يل رجل من } صلى اهللا عليه وسلم{وعرض عليهم اإلسالم فأسلموا فحسن إسالمهم وقال رسول اهللا 

 زيد اخليل فإنه مل يبلغ كل ما فيه مث مساه زيد اخلري وقطع له العرب بفضل مث جاءين إال رأيته دون ما يقال فيه إال
إن } صلى اهللا عليه وسلم{فيدا وأرضني معه وكتب له بذلك كتابا فخرج من عنده راجعا إىل قومه فقال رسول اهللا 

  ميومئذ باسم غري احلمى وغري أم ملد} صلى اهللا عليه وسلم{ينج زيد من محى املدينة يسميها رسول اهللا 
  وقال زيد حني انصرف

  أنيخت بآجام املدينة أربعا
  وعشرا يغين فوقها الليل طائر



  فلما قضى أصحاهبا كل بغية
  وخط كتابا يف الصحيفة ساطر
  شددت عليها رحلها وسليلها

  من الدرس والشعراء والبطن ضامر
  الطويل

  فمات فلما انتهى زيد من بلد جند إىل ماء من مياهه يقال له فردة أصابته احلمى
  وقال ملا أحس باملوت

  أمرحتل قومي املشارق غدوة
  وأترك يف بيت بفردة منجد

  أال رب يوم لو مرضت لعادين
  عوائد من مل يشف منهن جيهد
  فليت اللوايت عدنين مل يعدنين
  وليت اللوايت غنب عين شهد

  الطويل

  فحرقتها بالنار} هللا عليه وسلمصلى ا{فلما مات عمدت امرأته إىل ما كان من كتبه اليت قطع له رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {وأما عدي بن حامت فكان يقول فيما ذكر عنه ما من رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول اهللا 

حني مسع به مين أما أنا فكنت امرأ شريفا وكنت نصرانيا وكنت أسري يف قومي باملرباع فكنت يف نفسي } وسلم
  على دين

صلى اهللا عليه {ا كان يصنع يب قومي وما كان يصنع يف أهل ديين فلما مسعت برسول اهللا وكنت ملكا يف قومي مل
كرهته فقلت لغالم كان يل عريب وكان راعيا إلبل يل ال أبالك أعدد يل من إبلي أمجاال ذلال مسانا فاحتبسها } وسلم

ين ذات غداة فقال يا عدي ما كنت قريبا مين فإذا مسعت جبيش حملمد قد وطئ هذه البالد فآذين ففعل مث إنه أتا
  صانعا إذا غشيك خيل حممد فاصنعه اآلن فإين قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا هذه جيوش حممد

قلت فقرب إيل أمجايل فقرهبا فاحتملت بأهلي وولدي مث قلت أحلق بأهل ديين من النصارى بالشام وخلفت بنتا حلامت 
  يف احلاضر فلما قدمت الشام أقمت هبا

صلى {فتصيب بنت حامت فيمن أصابت فقدم هبا على رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{وختالفين خيل رسول اهللا 
يف سبايا من طيء فجعلت بنت حامت يف حظرية بباب املسجد كانت السبايا حتبس فيها فمر هبا } اهللا عليه وسلم

فقامت إليه وكانت امرأة جزلة فقالت يا رسول  وقد كان بلغه هريب إىل الشام} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
  اهللا هلك الوالد وغاب الوافد فامنن علي من اهللا عليك

  قال ومن وافدك قالت عدي بن حامت
قال الفار من اهللا ورسوله قالت مث مضى وتركين حىت إذا كان من الغد مر يب فقلت له مثل ذلك وقال يل مثل ما 

  قال باألمس
د الغد مر يب وقد يئست فأشار إيل رجل من خلفه أن قومي فكلميه فقمت إليه فقلت يا قالت حىت إذا كان بع



قد فعلت فال } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا هلك الوالد وغاب الوافد فتمنن علي من اهللا عليك قال رسول اهللا 
  تعجلي خبروج حىت جتدي من قومك من يكون لك ثقة حىت يبلغك إىل أهلك مث آذنيين

لت عن الرجل الذي أشار إيل أن كلميه فقيل علي بن أيب طالب وأقمت حىت قدم ركب من بلي أو قضاعة وإمنا فسأ
فقلت يا رسول اهللا قد قدم رهط من قومي يل } صلى اهللا عليه وسلم{أريد أن آيت أخي بالشام فجئت رسول اهللا 

  فيهم ثقة
  وبالغ

  أعطاين نفقة فخرجت معهم حىت قدمت الشامومحلين و} صلى اهللا عليه وسلم{فكساين رسول اهللا 
قال عدي فواهللا إين لقاعد يف أهلي إذ نظرت إىل ظعينة تصوب ايل تؤمنا قلت ابنة حامت فإذا هي هي فلما وقفت 

علي انسحلت تقول القاطع الظامل احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك قلت أي أخية ال تقويل إال 
  عذر لقد صنعت ما ذكرت خريا فواهللا ما يل من

  مث نزلت فأقامت عندي
فقلت هلا وكانت امرأة حازمة ماذا ترين يف أمر هذا الرجل قالت أرى واهللا أن تلحق به سريعا فإن يكن الرجل نبيا 

  فللسابق إليه فضله وان يكن ملكا فلن تذل يف عز اليمن وأنت أنت
  قلت واهللا أن هذا للرأي

املدينة فدخلت عليه وهو يف مسجده فسلمت عليه } صلى اهللا عليه وسلم{ فخرجت حىت اقدم على رسول اهللا
فانطلق يب إىل بيته فواهللا انه لعامد يب } صلى اهللا عليه وسلم{فقال من الرجل فقلت عدي بن حامت فقام رسول اهللا 

نفسي واهللا ما هذا مبلك  إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبرية فاستوقفته فوقف هلا طويال تكلمه يف حاجتها قال قلت يف
حىت إذا دخل يب بيته تناول وسادة من أدم حمشوة ليفا فقذفها } صلى اهللا عليه وسلم{قال مث مضى يب رسول اهللا 

صلى {ايل فقال اجلس على هذه قال قلت بل أنت فاجلس عليها قال بل أنت فجلست عليها وجلس رسول اهللا 
هللا ما هذا بأمر ملك مث قال إيه يا عدي بن حامت آمل تك ركوسيا قلت باألرض فقلت يف نفسي وا} اهللا عليه وسلم

بلى قال أو مل تكن تسري يف قومك باملرباع قلت بلى قال فإن ذلك مل يكن حيل لك يف دينك قلت اجل واهللا وعرفت 
  انه نيب مرسل يعلم ما جيهل مث قال

اجتهم فواهللا ليوشكن املال أن يفيض فيهم حىت ال لعلك يا عدي إمنا مينعك من الدخول يف هذا الدين ما ترى من ح
  يوجد من يأخذه ولعلك إمنا مينعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فوهللا ليوشكن أن

تسمع باملرأة خترج من القادسية على بعريها حىت تزور هذا البيت ال ختاف ولعلك إمنا مينعك من دخول فيه انك 
  طان يف غريهمترى أن امللك والسل

  وأمي اهللا ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم
  قال فأسلمت

  وكان عدي يقول مضت اثنتان وبقيت الثالثة واهللا لتكونن
قد رأيت القصور البيض من ارض بابل قد فتحت وقد رأيت املرأة خترج من القادسية على بعريها ال ختاف حىت حتج 

  اهللا لتكونن الثالثة ليفيض املال حىت ال يوجد من يأخذه هذا البيت وأمي
  وفد كنده



األشعث بن قيس يف مثانني راكبا من كندة فدخلوا على رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{وقدم على رسول اهللا 
وا مسجده قد رجلوا مجمهم وتكحلوا عليهم جباب احلربة قد كففوها باحلرير فلما دخل} صلى اهللا عليه وسلم{

قال أمل تسلموا قالوا بلى قال فما بال هذا احلرير يف أعناقكم قال فشقوه } صلى اهللا عليه وسلم{على رسول اهللا 
  منها فالقوه

صلى اهللا عليه {مث قال له األشعث بن قيس يا رسول اهللا حنن بنو آكل املرار وأنت ابن أكل املرار فتبسم رسول اهللا 
لعباس بن عبد املطلب وربيعة بن احلارث وكانا إذا خرجا تاجرين فضربا يف بعض وقال ناسبوا هبذا النسب ا} وسلم

  العرب فسئال ممن مها قاال حنن بنو آكل املرار يتعززان بذلك وذلك أن كندة كانوا ملوكا
  مث قال هلم ال بل حنن بنو النضر بن كنانة ال نقفو أمنا وال ننتفي من أبينا

يوم قدم وفد كندة عليه حلة ميانية يقال إهنا } صلى اهللا عليه وسلم{ل اهللا وقال جندب بن مكيث لقد رأيت رسو
  حلة ابن ذي يزن وعلى أيب بكر وعمر مثل ذلك

  إذا قدم عليه الوفد لبس احسن ثيابه وأمر علية أصحابه بذلك} صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 
  وفد صداء

} صلى اهللا عليه وسلم{صداء يف سنة مثان وذلك أن رسول اهللا  وفد} صلى اهللا عليه وسلم{وقدم على رسول اهللا 
ملا انصرف من اجلعرانة بعث بعوثا إىل اليمن وهيأ بعثا استعمل عليهم قيس بن سعد بن عبادة وعقد له لواء أبيض 

ا صداء ورفع له راية سوداء وعسكر بناحية قناة يف أربعمائة من املسلمني وأمره أن يطأ ناحية من اليمن كان فيه
} صلى اهللا عليه وسلم{رجل منهم وعلم باجليش فأتى رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فقدم على رسول اهللا 

  فقال يا رسول اهللا جئتك وافدا على من ورائي فاردد اجليش وأنا لك بقومي
م على رسول قيس بن سعد من صدور قناة وخرج الصدائي إىل قومه فقد} صلى اهللا عليه وسلم{فرد رسول اهللا 

مخسة عشر رجال منهم فقال سعد بن عبادة يا رسول اهللا دعهم ينزلوا علي فنزلوا عليه } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 
فبايعوه على اإلسالم وقالوا حنن لكن على } صلى اهللا عليه وسلم{فحياهم وأكرمهم وكساهم مث راح هبم إىل النيب 

منهم مائة رجل } صلى اهللا عليه وسلم{شا فيهم اإلسالم فواىف رسول اهللا من وراءنا من قومنا فرجعوا إىل قومهم فف
  يف حجة الوداع

  ذكر هذا الواقدي عن بعض بين املصطلق
فقال له اردد } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر من حديث زياد بن احلارث الصدائي أنه الذي قدم على رسول اهللا 

  اجليش وأنا لك بقومي
  فردهم

  عليه فقال يل يا أخا صداء انك ملطاع يف قومك قال قلت بلى من اهللا عز وجل ومن رسوله قال وقدم وفد قومي
  يف بعض أسفاره} صلى اهللا عليه وسلم{وكان زياد هذا مع رسول اهللا 

أي سار ليال واعتشينا معه وكنت رجال قويا قال فجعل أصحابه } صلى اهللا عليه وسلم{قال فاعتشى رسول اهللا 
مت غرزه فلما كان يف السحر قال أذن يا أخا صداء فأذنت على راحليت مث سرنا حىت نزلنا فذهب يتفرقون عنه ولز

  حلاجته مث رجع فقال يا أخا
  صداء هل معك ماء قلت معي شيء يف إداويت

فقال هاته فجئت به فقال صب فصببت ما يف اإلداوة يف القعب وجعل أصحابه يتالحقون مث وضع كفه على اإلناء 



 كل أصبعني من أصابعه عينا تفور مث قال يا أخا صداء لوال أين أستحي من ريب لسقينا واستسقينا مث توضأ فرأيت بني
  وقال أذن يف صحايب

  من كانت له حاجة بالوضوء فلريد

إن أخا صداء قد أذن ومن أذن } صلى اهللا عليه وسلم{قال فوردوا من آخرهم مث جاء بالل يقيم فقال رسول اهللا 
فصلى بنا وكنت سألته قبل أن يؤمرين على قومي } صلى اهللا عليه وسلم{أقمت مث تقدم رسول اهللا فهو يقيم ف

ويكتب يل بذلك كتابا ففعل فلما سلم يريد من صالته قام رجل يشتكي من عامله فقال يا رسول اهللا إنه أخذنا 
ال خري يف اإلمارة لرجل مسلم مث قام  }صلى اهللا عليه وسلم{بدخول كانت بيننا وبينه يف اجلاهلية فقال رسول اهللا 

إن اهللا مل يكل قسمها إىل ملك } صلى اهللا عليه وسلم{رجل فقال يا رسول اهللا أعطين من الصدقة فقال رسول اهللا 
مقرب وال نيب مرسل حىت جزأها على مثانية أجزاء فإن كنت جزءا منها أعطيتك وإن كنت عنها غنيا فإمنا هو 

   البطنصداع يف الرأس وداء يف
فقلت يف نفسي هاتان خصلتان حني سألت اإلمارة وأنا رجل مسلم وسألته من الصدقة وأنا غين عنها فقلت يا 

ومل قلت إين مسعتك تقول ال خري يف } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا هذان كتاباك فاقبلهما فقال رسول اهللا 
صدقة وهو عنها غين فإمنا هي صداع يف الرأس وداء اإلمارة لرجل مسلم وأنا مسلم ومسعتك تقول من سأل من ال

  يف البطن وأنا غين
صلى اهللا عليه {أما إن الذي قلت كما قلت لك فقبلهما رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

ذا كان مث قال دلين على رجل من قومك أستعمله فدللته على رجل فاستعمله قلت يا رسول اهللا إن لنا بئرا إ} وسلم
الشتاء كفانا ماؤها وإذا كان الصيف قل علينا فتفرقنا على املياه واإلسالم اليوم فينا قليل وحنن خناف فادع اهللا عز 

  وجل لنا يف بئرنا
ناولين سبع حصيات فناولته فعركهن بيده مث دفعهن إيل وقال إذا انتهيت } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

  حصاة وسم اهللا إليها فألق فيها حصاة
  قال ففعلت فما أدركنا هلاقعرا حىت الساعة

  وفد غسان
  وقد غسان} صلى اهللا عليه وسلم{وقدم على رسول اهللا 

يف رمضان سنة عشر } صلى اهللا عليه وسلم{قالوا أو من قاله منهم فيما ذكر الواقدي عنهم قدمنا على رسول اهللا 
رجل على فرس متنكب قوسا فحيانا بتحية اإلسالم فرددنا عليه حتيتنا  وحنن ثالثة نفر فلما كنا برأس الثنية لقينا

  فقال من أنتم قلنا رهط من غسان قد قدمنا على حممد نسمع من كالمه ونرتاد لقومنا

  قال فانزلوا حيث ينزل الوفد قلنا وأين ينزل الوفد قال دار رملة بنت احلارث
  فكلموه} يه وسلمصلى اهللا عل{ويقال احلارث مث ائتوا رسول اهللا 

قلنا ونقدر عليه كلما أردنا قال فتبسم فقال أي لعمري إنه ليطوف باألسواق وميشي وحده وكنا قوما نسمع كالم 
  وأنه ميشي وحده ال شرطة معه ويرعب من يراه منهم} صلى اهللا عليه وسلم{النصارى وصفتهم رسول اهللا 
  فقلنا للرجل من أنت لك اجلنة

  أيب قحافةقال أنا أبو بكر بن 



  فقلنا أنت فيما يزعم النصارى تقوم هبذا األمر بعده
قال أبو بكر األمر إىل اهللا عز وجل مث قال كيف ختدعون عن اإلسالم وقد خربكم أهل الكتاب بصفته وأنه آخر 
ق األنبياء قلنا هو ذاك فمضى ومضينا نسأل عن دار رملة حىت انتهينا إليها فنصادف وفودا من العرب كلهم مصد

صلى {فقلنا فيما بيننا أترانا شر من نزى من العرب مث خرجنا حىت نلقي رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{مبحمد 
عند باب املسجد واقفا فأمدنا ببصره وقال أنتم الغسانيون قلنا نعم قال قدمتم مرتادين لقومكم فما } اهللا عليه وسلم

  انتفعتم بعلم من كان معكم من أهل الكتاب
  يا حممد مل نر أحدا منهم اتبعك فوقفنا عنك لذلك قلنا

  وحنن اآلن على غري ما كنا عليه فاإلم تدعو قال أدعو إىل اهللا
  وحده ال شريك له وخلع ما دعي من دونه وأين رسول اهللا

مث قال قائلهم فمن معك من أتباعك قال اهللا جل وعز معي واملالئكة جربيل وميكائيل واألنبياء وصاحل املؤمنني 
التفت ونظر إىل عمر ومل ير أبا بكر فقال هذا وصاحبه قلنا ابن أيب قحافة قال نعم قلنا إنك لتأوي إىل ركن شديد 

  وقد صدقناك وشهدنا أن ما جئت به حق وال ندري أيتبعنا قومنا أم ال وهم حيبون بقاء ملكهم وقرب قيصر
ز وانصرفوا راجعني فقدموا على قومهم فلم يستجيبوا جبوائ} صلى اهللا عليه وسلم{مث أسلموا وأجازهم رسول اهللا 

هلم وكتموا إسالمهم حىت مات منهم رجالن على اإلسالم وأدرك الثالث منهم عمر بن اخلطاب عام الريموك فلقي 
  أبا عبيدة فخربه بإسالمه فكان يكرمه

  وفد سالمان

قال قدمنا وفد سالمان على رسول اهللا وذكر الواقدي أيضا بإسناد له أن خبيب بن عمرو السالماين كان حيدث 
خارجا } صلى اهللا عليه وسلم{وحنن سبعة نفر فانتهينا إىل باب املسجد فصادفنا رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{

} صلى اهللا عليه وسلم{منه إىل جنازة دعي إليها فلما رأيناه قلنا يا رسول اهللا السالم عليك فقال رسول اهللا 
  ن أنتم قلنا حنن قوم من سالمان قدمنا عليك لنبايعك على اإلسالم وحنن على من وراءنا من قومناوعليكم السالم م

فالتفت إىل ثوبان غالمه فقال أنزل هؤالء حيث ينزل الوفد فخرج بنا ثوبان حىت انتهى بنا إىل دار واسعة فيها خنل 
مسعنا أذان الظهر خرجنا إىل الصالة فقمنا على  وفيها وفود من العرب وإذا هي دار رملة بنت احلارث النجارية فلما

حىت خرج إىل املسجد فصلى بالناس وهو يتصفحنا ودخل بيته فلم يلبث } صلى اهللا عليه وسلم{باب رسول اهللا 
أن خرج فجلس يف املسجد بني املنرب وبني بيته وجلست عليه أصحابه عن ميينه وعن مشاله فرأيت رجال هو أقرب 

  ما يلتفت إليه وحيدثهالقوم منه يكثر 
فسألت عنه فقيل أبو بكر بن أيب قحافة وجئنا فجلسنا جتاه وجهه وجعل الوفد يسألونه عن شرائع اإلسالم فلم يكد 

فقلت إنا نريد ما تريد فتبسم رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{سائلهم يقطع حىت خشيت أن يقوم رسول اهللا 
فقلت أي رسول اهللا ما افضل األعمال قال الصالة يف وقتها مث ذكر حديثا وأسكت السائل } صلى اهللا عليه وسلم{

  طويال
فصلى بالناس العصر فكانت صالة العصر } صلى اهللا عليه وسلم{قال مث جاء بالل فأقام الصالة فقام رسول اهللا 

ابه وجئنا أخف يف القيام من الظهر مث دخل بيته فلم ينشب أن خرج فجلس يف جملسه األول وجلس معه أصح
  فجلسنا فلما



رآين قال يا أخا سالمان قلت لبيك قال كيف البالد عندكم قلت أي رسول اهللا جمدبة وما لنا خرب من البالد فادع 
  اهللا أن يسقينا يف بالدنا فنقر يف أوطاننا وال نسري إىل بالد غرينا فإن النجع تفرق اجلميع وتشتت الديار

بيده اللهم اسقهم الغيث يف ديارهم فقلت يا رسول اهللا ارفع يديك فإنه } سلمصلى اهللا عليه و{فقال رسول اهللا 
ورفع يديه حىت رأيت بياض إبطيه مث قام وقمنا عنه فأقمنا } صلى اهللا عليه وسلم{أكثر وأطيب فتبسم رسول اهللا 

عتذر إلينا بالل وقال ليس ثالثا وضيافته جتري علينا مث ودعناه وأمر لنا جبوائز فأعطينا مخس أواقي لكل رجل منا وا
  عندنا مال اليوم

صلى اهللا عليه {فقلنا ما أكثر هذا وأطيبه مث رحلنا إىل بالدنا فوجدناها قد مطرت يف اليوم الذي دعا فيه رسول اهللا 
  يف تلك الساعة} وسلم

  يف شوال سنة عشر} صلى اهللا عليه وسلم{قال الواقدي وكان مقدمهم على رسول اهللا 
  وفد بين عبس

وفد بين عبس فقالوا يا رسول اهللا قدم علينا قراؤنا فأخربونا أنه } صلى اهللا عليه وسلم{قال وقدم على رسول اهللا 
ال إسالم ملن ال هجرة له ولنا أموال ومواش وهي معايشنا فإن كان ال إسالم ملن ال هجرة له فال خري يف أموالنا 

اتقوا اهللا حيث كنتم فلن يلتكم اهللا من أعمالكم } هللا عليه وسلمصلى ا{بعناها وهاجرنا من آخرنا فقال رسول اهللا 
عن خالد بن سنان هل له عقب فأخربوه أنه ال عقب له كانت له } صلى اهللا عليه وسلم{شيئا وسأهلم رسول اهللا 

  حيدث أصحابه عن خالد بن سنان فقال نيب ضيعه قومه} صلى اهللا عليه وسلم{ابنة فانقرضت وأنشأ رسول اهللا 
  وفد األزد وفد جرش

صرد بن عبد اهللا األزدي فأسلم وحسن إسالمه يف } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وقدم على رسول اهللا 
  على من أسلم من قومه} صلى اهللا عليه وسلم{وفد من األزد فأمره رسول اهللا 

  وأمره أن جياهد مبن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن
حىت نزل جبرش وهي يومئذ مدينة مغلقة وهبا } صلى اهللا عليه وسلم{صرد بن عبد اهللا يسري بأمر رسول اهللا فخرج 

} صلى اهللا عليه وسلم{قبائلمن قبائل اليمن وقد ضوت إليها خثعم فدخلوها معهم حني مسعوا مبسري رسول اهللا 
ع عنهم قافال حىت إذا كان إىل جبل يقال له شكر إليهم فحاصروهم فيها قريبا من شهر وامتنعوا فيها منه مث إنه رج

  ظن أهل جرش أنه إمنا ويل عنهم منهزما فخرجوا يف طلبه حىت إذا أدركوه عطف عليهم فقتلهم قتال شديدا

باملدينة يرتادان وينظران فبينما مها } صلى اهللا عليه وسلم{وقد كان أهل جرش بعثوا رجلني منهم إىل رسول اهللا 
بأي بالد اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{عشية بعد العصر إذ قال رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{ عند رسول اهللا

شكر فقال اجلرشيان ببالدنا جبل يقال له كشر وكذلك يسميه أهل جرش فقال إنه ليس بكشر ولكنه شكر قاال 
يب بكر أو إىل عثمان فقال هلما وحيكما فما شأنه يا رسول اهللا قال إن بدن اهللا لتنحر عنده اآلن فجلس الرجالن إىل أ

اآلن لينعى لكما قومكما فقوموا فاسأاله أن يدعو اهللا أن يرفع عن قومكما } صلى اهللا عليه وسلم{إن رسول اهللا 
  راجعني} صلى اهللا عليه وسلم{فقاما إليه فسأاله عن ذلك فقال اللهم ارفع عنهم فخرجا من عند رسول اهللا 

ما } صلى اهللا عليه وسلم{ومهما أصاهبم صرد بن عبد اهللا يف اليوم الذي قال فيه رسول اهللا إىل قومهما فوجدوا ق
  قال ويف الساعة اليت ذكر فيها ما ذكر

فأسلموا ومحي هلم محى حول قريتهم على } صلى اهللا عليه وسلم{فخرج وفد جرش حىت قدموا على رسول اهللا 



  احلرث فمن رعاه من الناس فماله سحتأعالم معلومة للفرس والراحلة وللمرية بقرة 
  فقال يف تلك الغزوة رجل من األزد وكانت خثعم تصيب من األزد يف اجلاهلية وكانوا يعدون يف الشهر احلرام

  يا غزوة ما غزونا غري خائبة
  فيها البغال وفيها اخليل واحلمر

  حىت أتينا محريا يف مصانعها
  ومجع خثعم قد شاعت هلا النذر

  يال كنت أمحلهإذا وضعت غل
  فما أبايل أدانوا بعد أم كفروا

  البسيط
  وفد غامد

وفد غامد سنة عشر وهم عشرة فنزلوا يف بقيع الغردق } صلى اهللا عليه وسلم{قال الواقدي وقدم على رسول اهللا 
ام عنه وخلفوا يف رحلهم أحدثهم سنا فن} صلى اهللا عليه وسلم{وهو يومئذ أثل وطرفاء مث انطلقوا إىل رسول اهللا 

فسلموا عليه } صلى اهللا عليه وسلم{وأتى سارق فسرق عيبة ألحدهم فيها أثواب له وانتهى القوم إىل رسول اهللا 
وأقروا له باإلسالم وكتب هلم كتابا فيه شرائع من شرائع اإلسالم وقال هلم من خلفتم يف رحالكم قالوا أحدثنا يا 

آت فأخذ عيبة أحدكم فقال أحد القوم يا رسول اهللا ما ألحد من  رسول اهللا قال فإنه قد نام عن متاعكم حىت أتى
قد أخذت وردت إىل موضعها فخرج القوم سراعا حىت } صلى اهللا عليه وسلم{القوم عيبة غريي فقال رسول اهللا 

فقال فزعت من نومي ففقدت } صلى اهللا عليه وسلم{أتوا رحلهم فوجدوا صاحبهم فسألوه عما خربهم رسول اهللا 
يبة فقمت يف طلبها فإذا رجل قد كان قاعدا فلما رآين ثار يعدو مين فانتهيت إىل حيث انتهى فإذا أثر حفر وإذا الع

  هو قد غيب العيبة فاستخرجتها
  فقالوا نشهد أنه رسول اهللا فإنه قد اخربنا بأخذها وأهنا قد ردت

  لفوه فأسلمفأخربوه وجاء الغالم الذي خ} صلى اهللا عليه وسلم{فرجعوا إىل النيب 
كما كان جييز } صلى اهللا عليه وسلم{أيب بن كعب فعلمهم قرآنا وأجازهم } صلى اهللا عليه وسلم{وأمر النيب 

  الوفود وانصرفوا
  وفد بين احلارث بن كعب

خالد بن الوليد يف شهر ربيع اآلخر أو مجادى األول سنة } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وبعث رسول اهللا 
بين احلارث بن كعب بنجران وأمره أن يدعوهم إىل اإلسالم قبل أن يقاتلهم ثالثا فإن استجابوا فأقبل منهم  عشر إىل

  وإن مل يفعلوا فقاتلهم
فخرج خالد بن الوليد حىت قدم عليهم فبعث الركبان يضربون يف كل وجه ويدعون إىل اإلسالم ويقولون أيها 

فيما دعوا إليه فأقام فيهم خالد يعلمهم اإلسالم وكتاب اهللا وسنة نبيه الناس أسلموا تسلموا فأسلم الناس ودخلوا 
  إن هم أسلموا ومل يقاتلوا} صلى اهللا عليه وسلم{وبذلك كان أمره رسول اهللا 
  } صلى اهللا عليه وسلم{مث كتب خالد إىل رسول اهللا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم حملمد النيب رسول اهللا من خالد بن الوليد



عليك يا رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو أما بعد يا رسول اهللا صلى اهللا السالم 
عليك فانك بعثتين إىل بين احلارث بن كعب وأمرتين إ ذا أتيتهم أن ال أقاتلهم ثالثة أيام وأن أدعوهم إىل اإلسالم 

وكتاب اهللا وسنة نبيه وأن مل يسلموا قاتلتهم وإين قدمت عليهم فإن أسلموا قبلت منهم وعلمتهم معامل اإلسالم 
وبعثت فيهم ركبانا فقالوا يا بين } صلى اهللا عليه وسلم{فدعوهتم إىل اإلسالم ثالثة أيام كما أمرين رسول اهللا 

عن ما هناهم اهللا احلارث أسلموا تسلموا فأسلموا ومل يقاتلوا وأنا مقيم بن أظهرهم آمرهم مبا أمرهم اهللا به وأهناهم 
  } صلى اهللا عليه وسلم{حىت يكتب إيل رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{عنه وأعلمهم معامل اإلسالم وسنة النيب 

  والسالم عليك يا رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته
  } صلى اهللا عليه وسلم{فكتب إليه رسول اهللا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد النيب رسول اهللا
   خالد بن الوليدإىل

  سالم عليك
  فإين أمحد إليك اهللا الذي ال اله إال هو

أما بعد فإن كتابك جاءين مع رسولك خيرب أن بين احلارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم وأجابوا إىل ما 
داه فبشرهم دعوهتم إليه من اإلسالم وشهدوا أن ال إله إال اهللا وإن حممدا عبده ورسوله وأن قد هداهم اهللا هب

  وأنذرهم واقبل وليقبل معك وفدهم والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته
وأقبل معه وفد بين احلارث بن كعب منهم قيس بن احلصني ذو } صلى اهللا عليه وسلم{فأقبل خالد إىل رسول اهللا 

هللا القناين وعمرو بن عبد الغصة ويزيد بن عبد املدان ويزيد بن احملجل وعبد اهللا بن قراد الزيادي وشداد بن عبد ا
  اهللا الضبايب

فرآهم قال من هؤالء القوم الذين كأهنم رجال اهلند يعين يف } صلى اهللا عليه وسلم{فلما قدموا على رسول اهللا 
الطول والسمرة قيل يا رسول اهللا هؤالء بنو احلارث بن كعب فلما وقفوا عليه سلموا وقالوا نشهد أنك لرسول اهللا 

إال اهللا قال وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا مث قال انتم الذين إذا زجروا استقدموا فسكتوا وانه ال إله 
فلم يراجعه منهم أحد مث أعادها الثانية فلم يراجعه منهم أحد مث أعادها الثالثة فلم يراجعه منهم أحد مث أعادها 

حنن الذين إذا زجروا استقدموا قاهلا أربع مرات فقال رسول اهللا الرابعة فقال يزيد بن عبد املدان نعم يا رسول اهللا 
  لو أن خالدا مل يكتب إيل بأنكم أسلمتم ومل تقاتلوا أللقيت رءوسكم حتت أقدامكم} صلى اهللا عليه وسلم{

  فقال يزيد بن عبد
  ا بك يا رسول اهللا قال صدقتماملدان أما واهللا ما محدناك وال محدنا خالدا قال فمن محدمت قالوا محدنا اهللا الذي هدان

مب كنتم تغلبون من قاتلكم يف اجلاهلية قالوا مل نك نغلب أحد قال بلى قد } صلى اهللا عليه وسلم{مث قال رسول اهللا 
كنتم تغلبون من قاتلكم قالوا كنا نغلب من قاتلنا يا رسول اهللا إنا كنا جنتمع وال نفترق وال نبدأ أحدا بظلم قال 

  صدقتم
  على بين احلارث بن كعب قيس بن احلصني} صلى اهللا عليه وسلم{ل اهللا وأمر رسو

فرجع وفد بين احلارث إىل قومهم يف بقية شوال أو يف صدر ذي القعدة فلم ميكثوا بعد أن رجعوا إىل قومهم إال 
  } صلى اهللا عليه وسلم{أربعة أشهر حىت تويف رسول اهللا 



بعث إليهم بعد أن وىل وفدهم عمرو بن حزم ليفقههم يف الدين } صلى اهللا عليه وسلم{وقد كان رسول اهللا 
  ويعلمهم السنة ومعامل اإلسالم ويأخذ منهم صدقاهتم وكتب هلم كتابا عهد إليه فيه عهده وأمره فيه أمره

اهللا بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا بيان من اهللا ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عهد من حممد النيب رسول 
لعمرو بن حزم حني بعثه إىل اليمن أمره بتقوى اهللا يف أمره كله فإن اهللا مع الذين اتقوا } صلى اهللا عليه وسلم{

والذين هم حمسنون وأمره أن يأخذ باحلق كما أمره اهللا وان يبشر الناس باخلري ويأمرهم به ويعلم الناس القرآن 
ن إال وهو طاهر وخيرب الناس بالذي هلم والذي عليهم ويلني للناس ويفقههم فيه وينهي الناس فال ميس القرآن إنسا

ويبشر الناس باجلنة ( يف احلق ويشتد عليهم يف الظلم فإن اهللا كره الظلم وهنى عنه فقال أال لعنة اهللا على الظاملني 
حلج وسننه وفرائضه وما وبعملها وينذر الناس النار وعملها ويتألف الناس حىت يفقهوا يف الدين ويعلم الناس معامل ا

  أمر اهللا به واحلج األكرب واحلج األصغر هو العمرة
وينهي الناس أن يصلي أحد يف ثوب واحد صغري إال أن يكون ثوبا يثين طرفيه على عاتقيه وينهي أن جيتيب أحد يف 

ني الناس هيج عن ثوب واحد يفضي بفرجه إىل السماء وينهي أن ال يعقص أحد شعر رأسه يف قفاه وينهي إذا كان ب
  الدعاء إىل القبائل والعشائر ولتكن دعواهم إىل اهللا وحده ال شريك له

فمن مل يدع إىل اهللا ودعا إىل القبائل والعشائر فليقطفوا بالسيف حىت تكون دعواهم إىل اهللا وحده ال شريك له 
 وميسحوا برءوسهم كما أمرهم اهللا ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إىل املرافق وأرجلهم إىل الكعبني

وأمر بالصالة لوقتها وإمتام الركوع والسجود يغلس بالصبح ويهجر باهلاجرة حني متيل الشمس وصالة العصر 
والشمس يف األرض مدبرة واملغرب حني يقبل الليل ال تؤخر حىت تبدو النجوم يف السماء والعشاء أول الليل وأمره 

دي هلا والغسل عند الرواح إليها وأمره أن يأخذ من املغامن مخس اهللا وما كتب على املؤمنني بالسعي إىل اجلمعة إذا نو
يف الصدقة من العقار عشر ما سقت السماء وسقت العني وعلى ما سقى الغرب نصف العشر ويف كل عشر من 

البقر تبيع جذع أو جذعة  اإلبل شاتان ويف كل عشرين أربع شياة ويف كل أربعني من البقر بقرة ويف كل ثالثني من
ويف كل أربعني من الغنم سائمة وحدها شاة فإهنا فريضة اهللا اليت إفترض على املؤمنني يف الصدقة فمن زاد خريا فهو 
خري له وانه من اسلم من يهودي أو نصراين إسالما خالصا من نفسه ودان بدين اإلسالم فإنه من املؤمنني له مثل ما 

هم ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه ال يرد عنها أي ال يفنت وعلى كل حامل ذكر أو هلم وعليه مثل ما علي
  أنثى حر أو عبد دينار واف أو عوضه ثيابا

فمن أدى ذلك فإن له ذمة اهللا وذمة رسوله ومن منع ذلك فإنه عدو هللا ولرسوله وللمؤمنني مجيعا صلوات اهللا على 
  ركاتهحممد والسالم عليه ورمحة اهللا وب

  وفد بين حنيفة
  وفد بين حنيفة فيهم مسيلمة بن حبيب احلنفي الكذاب} صلى اهللا عليه وسلم{وقدم على رسول اهللا 

} صلى اهللا عليه وسلم{قال أبن إسحاق فحدثين بعض علمائنا من أهل املدينة أن بين حنيفة أتت به رسول اهللا 
من سعف النخل يف رأسه خوصات فلما انتهى إىل رسول تستره بالثياب ورسول اهللا جالس يف أصحابه معه عسيب 

لو سألتين } صلى اهللا عليه وسلم{وهم يسترونه بالثياب كلمه وسأله فقال رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 
  هذا العسيب ما أعطيتكه



 حنيفة أتوا رسول قال وقد حدثين شيخ من بين حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان على غري هذا زعم أن وفد بين
وخلفوا مسيلمة يف رحاهلم فلما أسلموا ذكروا مكانه فقالوا يا رسول اهللا إنا قد خلفنا } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 

مبثل ما أمر به للقوم } صلى اهللا عليه وسلم{صاحبا لنا يف رحالنا أو يف ركابنا حيفظها لنا قال فأمر له رسول اهللا 
  } صلى اهللا عليه وسلم{مكانا أي حلفظه ضيعة أصحابه ذلك الذي يريد رسول اهللا وقال أما انه ليس بشركم 
وجاءوه مبا أعطاه فلما انتهوا إىل اليمامة ارتد عدو اهللا وتنبأ } صلى اهللا عليه وسلم{قال مث انصرفوا عن رسول 

  وتكذب هلم
م حني ذكرمتوين له أما انه ليس بشركم وقال إين قد أشركت يف األمر معه وقال لوفده الذين كانوا معه أمل يقل لك

  مكانا ما ذاك إال ملا كان يعلم إين قد أشركت يف األمر معه مث جعل يسجع هلم فيما يقول مضاهاة للقرآن
  لقد أنعم اهللا على احلبلى أخرج منها نسمة تسعى من بني صفاق وحشى

بأنه نيب } صلى اهللا عليه وسلم{هللا وأحل هلم اخلمر والزنا ووضع عنهم الصالة وهو مع ذلك يشهد لرسول ا
  فأصفقت معه حنيفة على ذلك

  فاهللا أعلم أي ذلك كان
وذكر الواقدي انه قدم يف وفد بين حنيفة الرحال بن عنفوة وانه كان أيام مقام الوفد خيتلف إىل أيب بن كعب يتعلم 

يرون من حرصه فلما تنبأ مسيلمة القرآن وشرائع اإلسالم حىت كان الرحال عندهم أفضل من كان وفد عليهم ملا 
} صلى اهللا عليه وسلم{شهد له الرحال بن عنفوة أن رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{بعد وفاة رسول اهللا 

  أشركه يف األمر فافتنت الناس
  وفد مهدان

و ذو فيهم مالك بن منط وأبو ثور وه} صلى اهللا عليه وسلم{قال أبن هشام وقدم وفد مهدان على رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {املشعار ومالك بن أيفع وضمام بن مالك السلماين وعمرية إبن مالك اخلارقي فلقوا رسول اهللا 

مرجعه من تبوك وعليهم مقطعات احلربات والعمائم العدنية برحال امليس على املهرية واألرحبية ومالك بن } وسلم
  منط ورجل آخر يرجتزان بالقوم يقول أحدمها

  سوقة وأقيال مهدان خري
  ليس هلا يف العاملني أمثال

  حملها اهلضب ومنها األبطال
  هلا إطابات وآكال

  الرجز
  ويقول آخر

  إليك جاوزن سواد الريف
  يف هبوات الصيف واخلريف

  خمطمات حببال الليف
  الرجز

  فقام مالك بن منط بني يديه مث قال
نواج متصلة حببائل اإلسالم ال تأخذهم يف اهللا  يا رسول اهللا نصية من مهدان من كل حاضر وباد أتوك على قلص



لومة الئم من خمالف خارف ويام وشاكر أهل السواد والقود أجابوا دعوة الرسول وفارقوا آهلات األنصاب عهدهم 
  ال ينقض ما أقامت لعلع وما جرى اليعفور بصلع

  كتابا فيه} صلى اهللا عليه وسلم{فكتب هلم رسول اهللا 
رحيم كتاب من رسول اهللا ملخالف خارف وأهل جناب اهلضب وخقاف الرمل مع وافدها ذي بسم اهللا الرمحن ال

املشعار مالك بن منط ومن أسلم من قومه على أن هلم فراعها ووهاطها ما أقاموا الصالة وآتوا الزكاة يأكلون 
  عالفها ويرعون عافيها هلم بذلك عهد اهللا وذمام رسوله وشاهدهم املهاجرون واألنصار

  ال يف ذلك مالك بن منطفق
  ذكرت رسول اهللا يف فحمة الدجى

  )وحنن بأعلى رحرحان وصلدد 
  وهن بنا خوض طالئع تغتلى بركباهنا يف ال حب متمدد

  على كل فتالء الذراعني جسرة متر بنا مرا هلجف اخلفيدد
  حلفت برب الراقصات إىل مىن صوادي بالركبان من ظهر قردد

  ول أتى من عند ذي العرش مهتدبأن رسول اهللا فينا مصدق رس
  فما محلت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من حممد

  وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه وأمضى حبد املشريف املهند
  وفد النخع

وفد النخع وهم آخر وفد قدموا للنصف من احملرم سنة } صلى اهللا عليه وسلم{قال الواقدي وقدم على رسول اهللا 
مقرين } صلى اهللا عليه وسلم{هلجرة يف مائيت رجل فنزلوا دار األضياف مث جاءوا رسول اهللا إحدى عشرة من ا

باإلسالم وقد كانوا بايعوا معاذ ابن جبل باليمن فقال رجل منهم يقال له زرارة بن عمرو يا رسول اهللا إين رأيت يف 
  سفري هذا عجبا

  دت جديا أسفع أحوىقال وما رأيت قال رأيت أتانا تركتها يف احلي كأهنا ول
هل تركت أمة لك مصرة على محل قال نعم قال فإهنا ولدت غالما وهو } صلى اهللا عليه وسلم{فقال له رسول اهللا 

  ابنك
قال يا رسول اهللا فما باله أسفع أحوى قال أدن مين فدنا منه فقال هل بك من برص تكتمه قال والذي بعثك باحلق 

  كما علم به أحد وال اطلع عليه غري

  قال فهو ذلك قال يا رسول اهللا ورأيت النعمان بن املنذر عليه قرطان ودملجان ومسكتان
  قال ذلك ملك العرب رجع إىل أحسن زيه وهبجته

  قال يا رسول اهللا ورأيت عجوزا مشطاء خرجت من األرض
  قال تلك بقية الدنيا

و وهي تقول لظي لظي بصري وأعمى قال ورأيت نارا خرجت من األرض فحالت بيين وبني ابن يل يقال له عمر
  أطعموين آكلكم آكلكم أهلكم ومالكم

  تلك فتنة تكون يف آخر الزمان} صلى اهللا عليه وسلم{قال رسول اهللا 
صلى اهللا {قال يا رسول اهللا وما الفتنة قال يقتل الناس إمامهم ويشتجرون اشتجار أطباق الرأس وخالف رسول اهللا 



املسيء فيها أنه حمسن ويكون دم املؤمن عند املؤمن أحل من شرب املاء إن مات  بني أصابعه حيسب} عليه وسلم
  ابنك أدركت الفتنة وإن مت أنت أدركها ابنك

  قال يا رسول اهللا أدع اهللا أن ال أدركها
  اللهم ال} صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

  يدركها فمات وبقي ابنه
  وكان ممن خلع عثمان
ا ذكره من شأن الوفود وهم أكثر من هذا ومعظم من ذكرنا إمنا هو من كتاب الواقدي مع من وهذا الذي تيسر لن

  ذكره ابن إسحاق منهم
  إىل امللوك وكتابه إليهم} صلى اهللا عليه وسلم{ذكر بعث رسول اهللا 

  يدعوهم إىل اهللا وإىل اإلسالم
لوك رسال من أصحابه وكتب معهم إليهم بعث إىل امل} صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن هشام وقد كان رسول اهللا 

  يدعوهم إىل اإلسالم
خرج على أصحابه ذات يوم } صلى اهللا عليه وسلم{حدثين من أثق به عن أيب بكر اهلذيل قال بلغين أن رسول اهللا 

اختلف بعد عمرته اليت صد عنها يوم احلديبية فقال أيها الناس إن اهللا قد بعثين رمحة وكافة فال ختتلفوا علي كما 
  احلواريون على عيسى ابن مرمي عليه السالم

ويف حديث ابن إسحاق إن اهللا بعثين رمحة وكافة فأدوا عين يرمحكم اهللا وال ختتلفوا علي كما اختلف احلواريون على 
عيسى فقال أصحابه وكيف اختلف احلواريون يا رسول اهللا فقال دعاهم إىل الذي دعوتكم إليه فأما من بعثه مبعثا 

يبا فرضي وسلم وأما من بعثه مبعثا بعيدا فكره وجهه وتثاقل فشكا ذلك عيسى إىل اهللا تعاىل فأصبح املتثاقلون قر
  وكل واحد منهم يتكلم بلغة األمة اليت بعث إليها

دحية بن خليفة الكليب إىل قيصر ملك الروم وبعث عبد اهللا بن حذافه } صلى اهللا عليه وسلم{فبعث رسول اهللا 
 كسرى ملك فارس وبعث عمرو بن أمية الضمري إىل النجاشي ملك احلبشة وبعث حاطب بن أيب السهمي إىل

  بلتعة إىل املقوقس
صاحب اإلسكندرية وبعث عمرو بن العاص إىل جيفر وعبد ابين اجللندي ملك عمان وبعث سليط بن عمرو أحد 

مامة وبعث العالء بن احلضرمي إىل املنذر بن بين عامر بن لؤي إىل مثامة بن أثال وهوذة بن علي احلنفيني ملكي الي
  ساوي العبدي ملك البحرين وبعث شجاع بن وهب األسدي إىل احلارث بن أيب مشر الغساين ملك ختوم الشام

ويقال بعثه إىل جبلة بن أيهم الغساين وبعث املهاجر بن أيب أمية املخزومي إىل احلارث بن عبد كالل احلمريي ملك 
  اليمن

  إىل قيصر وما كان من خرب دحية معه} صلى اهللا عليه وسلم{لنيب ذكر كتاب ا
كتب } صلى اهللا عليه وسلم{ذكر الواقدي من حديث ابن عباس ومن حديثه خرج يف الصحيحني أن رسول اهللا 

 إىل قيصر يدعوه إىل اإلسالم وبعث بكتابه مع دحية الكليب وأمره أن يدفعه إىل عظيم بصري ليدفعه إىل قيصر فدفعه
عظيم بصرى إىل قيصر وكان قيصر ملا كشف اهللا عنه جنود فارس مشى من محص إىل إيلياء شكرا هللا جل وعز فيما 

قال التمسوا لنا ها هنا أحدا من قومه } صلى اهللا عليه وسلم{أباله من ذلك فلما جاء قيصر كتاب رسول اهللا 
  نسأهلم عنه



بالشام يف رجال من قريش قدموا جتارا وذلك يف اهلدنة اليت قال ابن عباس فأخربين أبو سفيان بن حرب أنه كان 
وبني كفار قريش قال فأتانا رسول قيصر فانطلق بنا حىت قدمنا إيلياء } صلى اهللا عليه وسلم{كانت بني رسول اهللا 

نسبا فأدخلنا عليه فإذا هو جالس يف جملس ملكه عليه التاج وحوله عظماء الروم فقال لترمجانه سلهم أيهم أقرب 
هبذا الرجل الذي يزعم انه نيب قال أبو سفيان فقلت أنا أقرهبم نسبا وليس يف الركب يومئذ رجل من بين عبد مناف 

  غريي قال قيصر أدنوه مين مث أمر بأصحايب فجعلوا خلف ظهري مث قال لترمجاته

جعلتم خلف كتفيه لتردوا عليه قل ألصحابه إمنا قدمت هذا أمامكم ألسأله عن هذا الرجل الذي يزعم انه نيب وإمنا 
كذبا إن قاله قال أبو سفيان فواهللا لوال احلياء يومئذ من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه ولكين استحييت فصدقته 

وأنا كاره مث قال لترمجانه قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم فقلت هو فينا ذو نسب قال قل له هل قال هذا 
قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قال قلت ال قال هل كان من القول منكم أحد قبله قلت ال 

آبائه ملك قلت ال قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال فهل يزيدون أو ينقصون قلت 
ن منه يف مدة بل يزيدون قال فهل يرتد أحد سخطة بدينه بعد أن دخل فيه قلت ال قال فهو يغدر قلت ال وحنن اآل

  وحنن ال خناف غدره
  ويف رواية وحنن منه يف مدة ال ندري ما هو فاعل فيها

  قال أبو سفيان ومل متكين كلمة أغمزه هبا ال أخاف علي فيها شيئا غريها
قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف حربكم وحربه قلت دول سجال ندال عليه مرة ويدال علينا أخرى قال فما 

قلت يأمرنا أن نعبد اهللا وحده ال نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد أباؤنا ويأمرنا بالصالة والصدق  يأمركم به
  والعفاف والوفاء بالعهد وأداء األمانة

فقال لترمجانه قل له إين سألتك عن نسبه فزعمت انه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث يف نسب قومها وسألتك 
قبله فزعمت أن ال فلو كان أحد منكم قال هذا القول قبله لقلت رجل يأمت بقول  هل قال هذا القول منكم أحد

قيل قبله وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن ال فقد عرفت انه مل يكن ليدع 
  الكذب على الناس ويكذب على اهللا وسألتك هل كان من آبائه ملك فقلت ال فقلت لو كان من آبائه

لك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقلت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل م
  وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أهنم يزيدون وكذلك اإلميان حىت يتم

ال وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن ال وكذلك اإلميان حىت ختالط بشاشته القلوب 
يسخطه أحد وسألتك هل قاتلتموه فقلت نعم وأن حربكم وحربه دول وسجال ويدال عليكم مرة وتدالون عليه 
أخرى وكذلك الرسل تبتلى مث تكون هلم العاقبة وسألتك ماذا يأمركم به فزعمت أنه يأمركم بالصالة والصدق 

ارج ولكن مل أظن أنه فيكم وإن كان ما أتاين والعفاف والوفاء بالعهد وأداء األمانة وهو نيب وقد كنت أعلم أنه خ
عنه حقا فيوشك أن ميلك موضع قدمي هاتني ولو أعلم أين أخلص إليه لتجشمت لقيه ولو كنت عنده لغسلت 

  قدميه
  فقرئ فإذا فيه} صلى اهللا عليه وسلم{قال أبو سفيان مث دعا بكتاب رسول اهللا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ىل هرقل عظيم الروم سالم على من اتبع اهلدىمن حممد بن عبد اهللا إ



  أما بعد فإين أدعوك بداعية اإلسالم أسلم لتسلم وأسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني فإن توليت فإن عليك إمث األريسيني
ويا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا 

  ابا من دون اهللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمونأرب
قال أبو سفيان فلما قضى مقالته وفرغ الكتاب علت أصوات الذين حوله وكثر لعظهم فال أدري ما قالوا وأمر بنا 

فأخرجنا فلما خرجت أنا وأصحايب وخلصنا قلت هلم لقد أمر أمر ابن أيب كبشة هذا ملك بين األصفر خيافه قال 
   ما زلت ذليال مستيقنا أن أمره سيظهر حىت أدخل اهللا علي اإلسالمفواهللا

  ويف حديث غري هذا ذكره أيضا الواقدي عن حممد بن كعب القرظي أن
وقيصر ماش من قسطنطينة إىل إيلياء } صلى اهللا عليه وسلم{دحية الكليب لقي قيصر حبمص ملا بعثه إليه رسول اهللا 

م على فارس أن ميشي حافيا من قسطنطينة فقال لدحية قومه ملا بلغ قيصر إذا رأيته يف نذر كان عليه إن ظهرت الرو
  فاسجد له مث ال ترفع رأسك أبدا حىت يأذن لك

قال دحية ال أفعل هذا أبدا وال أسجد لغري اهللا عز وجل قالوا إذا ال يؤخذ كتابك وال يكتب جوابك قال وإن مل 
  يأخذ فيه كتابك وال يكلفك فيه السجوديأخذه فقال له رجل منهم أدلك على أمر 

قال دحية وما هو قال إن له على كل عقبة منربا جيلس عليه فضع صحيفتك جتاه املنرب فإن أحدا ال حيركها حىت 
  يأخذها هو مث يدعو صاحبها فيأتيه

ا هبا فإذا عنواهنا قال أما هذا فسأفعل فعمد إىل منرب من تلك املنابر اليت يستريح عليها قيصر فألقي الصحيفة فدع
  كتاب العرب فدعا الترمجان الذي يقرأ بالعربية فإذا فيه

  من حممد رسول اهللا إىل قيصر صاحب الروم
فغضب أخ لقيصر يقال له نياق فضرب يف صدر الترمجان ضربة شديدة ونزع الصحيفة منه فقال له قيصر ما شأنك 

  ومساك قيصر صاحب الروم وما ذكر لك ملكا أخذت الصحيفة فقال تنظر يف كتاب رجل بدا بنفسه قبلك
فقال له قيصر إنك واهللا ما علمت أمحق صغريا جمنون كبريا أتريد أن خترق كتاب رجل قبل أن أنظر فيه فلعمري 

لئن كان رسول اهللا كما يقول لنفسه أحق أن يبدأ هبا مين وإن كان مساين صاحب الروم لقد صدق ما أنا إال 
  كن اهللا عز وجل سخرهم يل ولو شاء لسلطهم علي كما سلط فارس على كسرى فقتلوهصاحبهم وما أملكهم ول
  مث فتح الصحيفة فإذا فيها
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  من حممد رسول اهللا إىل قيصر صاحب الروم سالم على من اتبع اهلدى
  أما بعد يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال

  )اهللا 
يف آيات من كتاب اهللا يدعوه إىل اهللا ويزهده يف ملكه ويرغبه  ٦٤اآلية إىل قوله اشهدوا بأنا مسلمون آل عمران 

  فيما رغبة اهللا فيه من اآلخرة وحيذره بطش اهللا وبأسه
  ويف حديث غري الواقدي أن دحية ملا لقي قيصر قال له

نه ومنك فامسع ذل مث أجب بنصح فإنك إن مل تذلل مل يا قيصر أرسلين إليك من هو خري منك والذي أرسله خري م
  تفهم وإن مل تنصح مل تنصف

  قال هات



  قال هل تعلم أن املسيح كان يصلي
  قال نعم

قال فإين أدعوك إىل من كان املسيح يصلي له وادعوك إىل من دبر خلق السموات واألرض واملسيح يف بطن أمه 
موسى وبشر به عيسى ابن مرمي بعده وعندك من ذلك أثاره من علم وأدعوك إىل هذا النيب األمي الذي بشر به 

تكفي عن العيان وتشفي عن اخلرب فإن أجبت كانت لك الدنيا واآلخرة وإال ذهبت عنك اآلخرة وشوركت يف 
  الدنيا

  وأعلم أن لك ربا يقصم اجلبابرة ويغري النعم
  فأخذ قيصر الكتاب فوضعه على عينيه ورأسه وقبله مث قال

واهللا ما تركت كتابا إال قرأته وال عاملا إال سألته فما رأيت إال خريا فأمهلين حىت أنظر من كان املسيح يصلي له أما 
  فإين أكره أن أجيبك اليوم بأمر أرى غدا ما هو أحسن منه فأرجع عنه فيضرين ذلك وال ينفعين أقم حىت أنظر

حسبما تقدم } صلى اهللا عليه وسلم{من أمر رسول اهللا  ويروي أن قيصر ملا سأل أبا سفيان بن حرب عما سأله عنه
واخربه به قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن يغلب على ما حتت قدمي يا معشر الروم هلم إىل أن جنيب هذا 

  الرجل إىل ما دعا إليه
ه إىل اهللا فيجيبه إىل ما ونسأله الشام أن ال توطأ علينا أبدا فإنه مل يكتب نيب من األنبياء قط إىل ملك من امللوك يدعو

  دعاه إليه مث يسأله عندها مسألة إال أعطاه مسألته ما كانت فأطيعوين فلنجبه ونسأله أن ال توطأ الشام
قالوا ال نطاوعك يف هذا أبدا تكتب إليه تسأله ملكك الذي حتت رجليك وهو هنالك ال ميلك من ذلك شيئا فمن 

  أضعف منك
  يف مجلة ما أجابه} صلى اهللا عليه وسلم{انه قال لقيصر ملا سأله عن النيب ويف هذا احلديث عن أيب سفيان 

  أيها امللك إال أخربك خربا تعرف به أنه قد كذب
  قال وما هو

قلت إنه زعم لنا أنه خرج من أرضنا ارض احلرم يف ليلة فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء ورجع إلينا يف تلك 
اء عند رأس قيصر فقال قد علمت تلك الليلة قال فنظر إليه قيصر و قال وما الليلة قبل الصباح قال وبطريق إيلي

علمك هبذا قال إين كنت ال أنام ليلة أبدا حىت أغلق أبواب املسجد فلما كانت تلك الليلة أغلقت األبواب كلها 
فدعوت النجارين غري باب واحد غلبين فاستعنت عليه عمايل ومن حيضرين فلم نستطع أن حنركه كأمنا نزاول جبال 

فنظروا إليه فقالوا هذا باب سقط عليه النجاف والبنيان فال نستطيع أن حنركه حىت نصبح فننظر من أين أتى 
فرجعت وتركت البابني مفتوحني فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا احلجر الذي يف زاوية املسجد مثقوب وإذا فيه 

الليلة إال على نيب وقد صلى الليلة يف مسجدنا هذا فقال قيصر  أثر مربط الدابة فقلت ألصحايب ما حبس هذا الباب
لقومه يا معشر الروم ألستم تعلمون أن بني عيسى وبني الساعة نيب بشركم به عيسى ابن مرمي ترجون أن جيعله اهللا 

جل يضعها فيكم قالوا بلى قال فإن اهللا جعله يف غريكم يف أقل منكم عددا وأضيق منكم بلدا وهي رمحة اهللا عز و
  حيث يشاء

مبا كان جيده فيما عندهم من } صلى اهللا عليه وسلم{ويف الصحيح من احلديث أن هرقل ملا حتقق أمر رسول اهللا 
العلم أذن لغطماء الروم يف دسكرة له حبمص و أمر باألبواب فغلقت مث طلع عليهم فقال يا معشر الروم هل لكم يف 



ن تتبعوا ما قال عيسى ابن مرمي قالوا وما ذاك أيها امللك قال تتبعون هذا الفالح والرشد وأن يثبت لكم ملككم وأ
  النيب العريب

قال فحاصوا حيصة محر الوحش واستحالوا يف الكنيسة وتناخروا ورفعوا الصلب وابتدروا األبواب فوجدوها مغلقة 
منا قلت لكم ما قلت ألخرب فلما رأى هرقل يئس من إسالمهم وخافهم على ملكه فقال ردوهم علي فردوهم فقال إ

  كيف صالبتكم يف دينكم فقد رأيت منكم رأيت الذي أحب فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأهنم

ويروي أن قيصر ملا انتهى مع قومه إىل ما ذكر ويئس من إجابتهم كتب مع دحية جواب كتابه الذي جاءه به يقول 
  } صلى اهللا عليه وسلم{فيه للنيب 

  كين مغلوب على أمريإين مسلم ول
كتابه قال كذب عدو اهللا ليس مبسلم بل هو على } صلى اهللا عليه وسلم{وأرسل إليه هبدية فلما قرأ رسول اهللا 

  نصرانيته وقبل هديته وقسمها بني املسلمني
  وقال دحية يف قدومه
  أال هل أتاها على نأيها
  بأين قدمت على قيصر
  فقررته بصالة املسيح
  األمحروكانت من اجلوهر 

  وتدبري ربك أمر السماء
  واألرض فاغضى ومل ينكر
  وقلت تفز ببشرى املسيح
  فقال سأنظر قلت أنظر
  فكاد يقر بأمر الرسول
  فمال إىل البدل األعور
  فشك وجاشت له نفسه

  وجاشت نفوس بين األصفر
  على وضعه بيديه الكتاب
  على الرأس والعني واملنخر

  فأصبح قيصر يف أمره
  ألشقرمبنزلة الفرس ا

  املتقارب
  وما كان من خربه معه} صلى اهللا عليه وسلم{ذكر توجه عبد اهللا بن حذافة إىل كسرى بكتاب النيب 

وكسرى هذا هو أبرويز بن هرمز أنو شروان ومعىن أبرويز املظفر فيما ذكره املسعودي وهو الذي كان غلب الروم 
الروم وأدىن األرض فيما ذكر الطربي هي بصرى  ٣ - ١فأنزل اهللا يف قصتهم أمل غلبت الروم يف أدىن األرض 

  وفلسطني وأذرعات من أرض الشام
بعث عبد اهللا بن حذافة } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر الواقدي من حديث السفاء بنت عبد اهللا أن رسول اهللا 



  السهمي منصرفه من احلديبية إىل كسرى وبعث معه كتابا خمتوما فيه
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ن حممد رسول اهللا إىل كسرى عظيم فارس سالم على من اتبع اهلدى وآمن باهللا ورسوله وشهد أن ال إله إال اهللا م
وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله أدعوك بداعية اهللا فإين أنا رسول اهللا إىل الناس كافة ألنذر من كان 

  إمث اجملوس حيا وحيق القول على الكافرين أسلم تسلم فإن أبيت فعليك
صلى {قال عبد اهللا بن حذافة فانتهيت إىل بابه فطلبت اإلذن عليه حىت وصلت إليه فدفعت إليه كتاب رسول اهللا 

  قال مزق ملكه} صلى اهللا عليه وسلم{فقرئ عليه فأخذه ومزقه فلما بلغ ذلك رسول اهللا } اهللا عليه وسلم
  دم عبد اهللا بن حذافة على كسرى قالوذكر أبو رفاعة وثيمة بن موسى بن الفرات قال ملا ق

يا معشر الفرس إنكم عشتم بأحالمكم لعدة أيامكم بغري نيب وال كتاب وال متلك من األرض إال ما يف يديك وما ال 
متلك منها أكثر وقد ملك األرض قبلك ملوك أهل الدنيا وأهل اآلخرة فأخذ أهل اآلخرة حبظهم من الدنيا وضيع 

آلخرة فاختلفوا يف سعي الدنيا واستووا يف عدل اآلخرة وقد صغر هذا األمر عندك أنا أتيناك أهل الدنيا حظهم من ا
به وقد واهللا جاءك من حيث خفت وما تصغريك إياه بالذي يدفعه عنك وال تكذيبك به بالذي خيرجك منه ويف وقعة 

  ذي قار على ذلك دليل
عليه وال أشارك فيه وقد ملك فرعون بين إسرائيل  فأخذ الكتاب فمزقه مث قال يل ملك هين ال أخشى أن أغلب

ولستم خبري منهم فما مينعين أن أملككم وأنا خري منه فأما هذا امللك فقد علمنا أنه يصري إىل الكالب وانتم أولئك 
  تشبع بطونكم وتأىب عيونكم فأما وقعة ذي قار فهي بوقعة الشام

  فانصرف عنه عبد اهللا وقال يف ذلك
  أن كسرى فريسةأىب اهللا إال 

  ألول داع بالعراق حممدا
  تقاذف يف فحش اجلواب مصغرا
  ألمر العريب اخلائفني له الردا
  فقلت له أرود فإنك داخل

  من اليوم يف بلوى ومنتهب غدا
  فأقبل وادبر حيث شئت فإننا
  لنا امللك فابسط للمساملة اليدا
  وإال فأمسك قارعا سن نادم
  أقر بذل اخلرج أومت موحدا

  بتخريق الكتاب وهذهسفهت 
  بتمزيق ملك الفرس يكفي مبددا

  الطويل
ونزوله يثرب أن سلما وضع يف } صلى اهللا عليه وسلم{ويروي أن كسرى رأى يف النوم بعد أن أخرب خبروج النيب 

األرض إىل السماء وحشر الناس حوله إذ أقبل رجل عليه عمامة وإزار أو رداء فصعد السلم حىت إذا كان مبكان 
  نودي أينمنه 



فارس ورجاهلا ونساؤها والمتها وكنوزها فأقبلوا فجعلوا يف جوالق مث رفع جلوالق إىل ذلك الرجل فأصبح كسرى 
تعس النفس حمزونا لتلك الرؤيا وذكرها ألساورته فجعلوا يهونون عليه األمر فيقول كسرى هذا أمر تراد به فارس 

  يدعوه إىل اإلسالم} صلى اهللا عليه وسلم{بكتاب رسول اهللا فلم يزل مهموما حىت قدم عليه عبد هللا بن حذافة 

وذكر الواقدي من حديث أيب هريرة وغريه أن كسرى بينا هو يف بيت كان خيلو فيه إذا رجل قد خرج إليه يف يده 
  عصا فقال يا كسرى إن اهللا قد بعث رسوال وأنزل عليه كتابا فأسلم تسلم واتبعه يبق لك ملكك

عين أثرا ما فدعا حجابه وبوابيه فتواعدهم وقال من هذا الذي دخل علي قالوا واهللا ما دخل  قال كسرى أخر هذا
عليك أحد وما ضيعنا لك بابا ومكث حىت إذا كان العام املقبل أتاه فقال له مثل ذلك وقال إن ال تسلم أكسر 

  العصا
بالعصا على رأسه فكسرها وخرج من قال ال تفعل أخر ذلك أثرا ما مث جاء العام املقبل ففعل مثل ذلك وضرب 

  عنده
} صلى اهللا عليه وسلم{ويقال إن ابنه قتله يف تلك الليلة وأعلم اهللا بذلك رسوله عليه السالم حبدثان كونه فأخرب 

  بذلك رسل باذان إليه
ىل باذان ودعاؤه إىل اهللا كتب إ} صلى اهللا عليه وسلم{وكان باذان عامل كسرى على اليمن فلما بلغه ظهور النيب 

أن أبعث إىل هذا الرجل الذي خالف دين قومه فمره فلريجع إىل دين قومه فإن أىب فابعث إيل برأسه وإال فليواعدك 
  يوما تقتتلون فيه

أنزهلما } صلى اهللا عليه وسلم{فلما ورد كتابه إىل باذان بعث بكتابه مع رجلني من عنده فلما قدما على رسول اهللا 
ذات غداة فقال انطلقا إىل باذان } صلى اهللا عليه وسلم{ما أياما مث أرسل إليهما رسول اهللا وأمرمها باملقام فأقا

فأعلماه أن ريب عز وجل قد قتل كسرى يف هذه الليلة فانطلقا حىت قدما على باذان فأخرباه بذلك فقال إن يكن 
اخلرب كذلك فبعث باذان بإسالمه وإسالم  األمر كما قال فواهللا إن الرجل لنيب وسيأيت اخلرب بذلك إىل يوم كذا فأتاه

  } صلى اهللا عليه وسلم{من معه إىل رسول اهللا 
  ويقال إن اخلرب أتاه مبقتل كسرى وهو مريض فاجتمعت إليه أساورته

  فقالوا من تؤمر علينا فقال هلم ملك مقبل وملك مدبر فاتبعوا هذا الرجل وادخلوا يف دينه وأسلموا
  وفدهم يعرفونه بإسالمهم} صلى اهللا عليه وسلم{إىل رسول اهللا ومات باذان فبعث رءوسهم 

  إليه مع عمرو بن أمية الضمري} صلى اهللا عليه وسلم{ذكر إسالم النجاشي وكتاب رسول اهللا 

رسله إىل ملوك األرض يدعوهم إىل اإلسالم وجه إىل } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق ملا وجه رسول اهللا 
أمية فقال له يا أصحمة إن علي القول وعليك االستماع إنك كأنك يف الرقة علينا منا وكأنا يف  النجاشي عمرو بن

الثقة بك منك ألنا مل نظن بك خريا قط إال نلناه ومل خنفك على شيء قط إال أمناه وقد أخذنا احلجة عليك من فيك 
صابة املفصل وإال فأنت يف هذا النيب األمي اإلجنيل بيننا وبينك شاهد ال يرد وقاض ال جيور ويف ذلك وقع احلز وإ

رسله إىل الناس فرجاك ملا مل يرجهم له وأمنك } صلى اهللا عليه وسلم{كاليهود يف عيسى ابن مرمي وقد فرق النيب 
  على ما خافهم عليه خلري سالف وأجر ينتظر

  فقال النجاشي أشهد باهللا أنه للنيب األمي الذي ينتظره أهل الكتاب وأن



  موسى براكب احلمار كبشارة عيسى براكب اجلمل وأن العيان ليس بأشفى من اخلرببشارة 
إىل النجاش مع عمرو ابن أمية الضمري } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر الواقدي أن الكتاب الذي كتبه رسول اهللا 

  هو هذا
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  من حممد رسول اهللا إىل النجاش ملك احلبشة
د إليك اهللا الذي ال إله إال هو امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن وأشهد أن عيسى ابن مرمي سلم أنت فإين أمح

  روح اهللا وكلمته ألقاها إىل مرمي البتول الطيبة احلصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده
عين وتؤمن بالذي جاءين فإين رسول اهللا وإين وإين أدعوك إىل اهللا وحده ال شريك له واملواالة على طاعته وان تتب

  أدعوك وجنودك إىل اهللا عز وجل فقد بلغت ونصحت فأقبلوا نصيحيت والسالم على من اتبع اهلدى
  فكتب إليه النجاشي

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  إىل حممد رسول اهللا من النجاشي أصحمة

   الذي ال إله إال هوسالم عليك يا رسول اهللا من اهللا ورمحه اهللا وبركات اهللا

أما بعد فقد بلغين كتابك يا رسول اهللا فيما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء واألرض إن عيسى ال يزيد على ما 
ذكرت ثفروقا إنه كما ذكرت وقد عرفنا ما بعثت به إلينا وقد قربنا ابن عمك وأصحابه فأشهد أنك رسول اهللا 

  ك وأسلمت على يديه هللا رب العاملنيصادقا مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عم
صلى اهللا عليه {وذكر الواقدي عن سلمة بن األكوع أن النجاشي تويف يف رجب سنة تسع منصرف رسول اهللا 

الصبح مث قال إنا أصحمة النجاشي قد تويف } صلى اهللا عليه وسلم{عن تبوك قال سلمة صلى بنا رسول اهللا } وسلم
  هذه الساعة فاخرجوا بنا إىل

إىل املصلى فرأيت } صلى اهللا عليه وسلم{ملصلى حىت نصلي عليه قال سلمة فحشد الناس وخرجنا مع رسول اهللا ا
  يقدمنا وإنا لصفوف خلفه وأنا يف الصف الرابع فكرب بنا أربعا} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

  طب بن أيب بلتعةإىل املقوقس صاحب اإلسكندرية مع حا} صلى اهللا عليه وسلم{كتاب رسول اهللا 
رسله إىل امللوك بعث حاطبا إىل املقوقس صاحب اإلسكندرية بكتاب } صلى اهللا عليه وسلم{وملا وجه رسول اهللا 

  فيه
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  من حممد بن عبد اهللا رسول اهللا إىل املقوقس عظيم القبط
م تسلم وأسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني فإن توليت سالم على من اتبع اهلدى أما بعد فإين أدعوك بداعية اإلسالم اسل

  فإن عليك إمث القبط
يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا 

  من دون اهللا فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون
  وختم الكتاب

صلى اهللا {عليه اإلسكندرية فانتهى إىل حاجبه فلم يلبثه أن أوصل إليه كتاب رسول اهللا فخرج به حاطب حىت قدم 
  } عليه وسلم



  وقال حاطب للمقوقس ملا لقيه
إنه قد كان قبلك رجل يزعم أنه الرب األعلى فأخذه اهللا نكال اآلخرة واألوىل فانتقم به مث انتقم منه فاعترب بغريك 

  وال يعترب بك
  قال هات

صلى اهللا عليه {لك دينا لن تدعه إال ملا هو خري منه وهو اإلسالم الكايف به اهللا فقد ما سواه إن هذا النيب قال إن 
دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له يهود وأقرهبم منه النصارى ولعمري ما بشارة موسى } وسلم

إياك إىل القرآن إال كدعائك أهل التوراة إىل وما دعاؤنا } صلى اهللا عليه وسلم{بعيسى إال كبشارة عيسى مبحمد 
اإلجنيل وكل نيب أدرك قوما فهم من أمته فاحلق عليهم أن يطيعوه فأنت ممن أدركه هذا النيب ولسنا ننهاك عن دين 

  املسيح ولكنا نأمرك به
وب عنه ومل أجده فقال املقوقس إين قد نظرت يف أمر هذا النيب فوجدته ال يأمر مبزهود فيه وال ينهي إال عن مرغ

  بالساحر الضال وال الكاهن الكاذب ووجدت معه آلة النبوة بإخراج اخلبء واإلخبار بالنجوى وسأنظر
فجعله يف حق من عاج وختم عليه ودفعه إىل جارية له مث دعا كاتبا له } صلى اهللا عليه وسلم{وأخذ كتاب النيب 

   }صلى اهللا عليه وسلم{يكتب بالعربية فكتب إىل النيب 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حملمد بن عبد اهللا من املقوقس عظيم القبط سالم عليك
  أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه

وقد علمت أن نبيا قد بقي وكنت أظن أنه خيرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك جباريتني هلما مكان يف 
  بغلة لتركبهاالقبط عظيم وبكسوة وأهديت لك 

  والسالم عليك
  ومل يزد على هذا ومل يسلم

وأختها سريين وهي اليت } صلى اهللا عليه وسلم{وهاتان اجلاريتان اللتان ذكرمها إحدامها مارية أم إبراهيم ابن النيب 
  ضاءحلسان بن ثابت فولدت له ابنه عبد الرمحن والبغلة هي دلدل وكانت بي} صلى اهللا عليه وسلم{وهبها النيب 

  وقيل إنه مل يكن يف العرب يومئذ غريها وإهنا بقيت إىل زمان معاوية

وذكر الواقدي بإسناد له أن املقوقس أرسل إىل حاطب ليلة وليس عنده أحد إال ترمجان له يترجم بالعربية فقال له 
بعثك فقال له أال ختربين عن أمور أسألك عنها وتصدقين فإين أعلم أن صاحبك قد ختريك من بني أصحابه حيث 

ومن أتباعه وهل } صلى اهللا عليه وسلم{حاطب ال تسألين عن شيء إال صدقتك فسأله عن ماذا يدعو إليه النيب 
يقاتل قومه فأجابه حاطب عن ذلك كله مث سأله عن صفته فوصفه حاطب ومل يستوف فقال له بقيت أشياء مل أرك 

 النبوة ويركب احلمار ويلبس الشملة وجيتزي بالتمرات تذكرها يف عينيه محرة قل ما تفارقه وبني كتفيه خامت
  والكسرة وال يبايل من القى من عم وابن عم

  قال حاطب فهذه صفته
قال كنت أعلم أنه بقي نيب وكنت أظن أن خمرجه ومنبته بالشام وهناك خترج األنبياء من قبله فأراه قد خرج يف 

تباعه وال أحب أن تعلم مبحاوريت إياك وأنا أضن مبلكي أن العرب يف أرض جهد وبؤس والقبط ال يطاوعوين يف ا



أفارقه وسيظهر على البالد وينزل بساحتنا هذه أصحابه من بعده حىت يظهر على ما ها هنا فارجع إىل صاحبك فقد 
أمرت له هبدايا وجاريتني أختني فارهتني وبغلة من مراكيب وألف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا من لني وغري ذلك 

  رت لك مبائة دينار ومخسة أثوابوأم
  فارحل من عندي وال تسمع منك القبط حرفا واحدا

فرجعت من عنده وقد كان يل مكرما يف الضيافة وقلة اللبث ببابه ما أقمت عنده إال مخسة أيام وإن الوفود وفود 
  العجم ببابه منذ شهر وأكثر

  اخلبيث مبلكه وال بقاء مللكه فقال ضن} صلى اهللا عليه وسلم{قال حاطب فذكرت قوله لرسول 
إىل املنذر بن ساوي العبدي مع العالء بن احلضرمي بعد انصرافه من } صلى اهللا عليه وسلم{ذكر كتاب رسول اهللا 

  احلديبية
  ذكر الواقدي بإسناد له عن عكرمة قال وجدت هذا الكتاب يف كتب ابن عباس بعد موته فنسخته فإذا فيه

صلى اهللا {العالء بن احلضرمي إىل املنذر بن ساوي وكتب إليه رسول اهللا } عليه وسلمصلى اهللا {بعث رسول اهللا 
  } صلى اهللا عليه وسلم{كتابا يدعوه فيه إىل اإلسالم فكتب يعين املنذر إىل رسول اهللا } عليه وسلم

ومنهم من أما بعد يا رسول اهللا فإين قرأت كتابك على أهل هجر فمنهم من أحب اإلسالم وأعجبه ودخل فيه 
  كرهه وبأرضي جموس ويهود فأحدث إيل يف ذلك أمرك

  } صلى اهللا عليه وسلم{فكتب إليه رسول اهللا 
بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل املنذر بن ساوي سالم عليك فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو 

  وأشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله
بعد فإين أذكرك اهللا عز وجل فإنه من ينصح فإمنا ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلى ويتبع أمرهم فقد أطاعين أما 

  ومن نصح هلم فقد نصح يل وإن
رسلي قد أثنوا عليك خريا وإين قد شفعتك يف قومك فاترك للمسلمني ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب 

  عن عملك ومن أقام على يهودية أو جموسية فعليه اجلزيةفاقبل منهم وإنك مهما تصلح فلن نعزلك 
  وذكر غري الواقدي أن العالء بن احلضرمي ملا قدم على املنذر بن ساوي قال له

يا منذر إنك عظيم العقل يف الدنيا فال تصغرن من اآلخرة إن هذه اجملوسية شردين ليس فيها تكرم العرب وال علم 
نكاحه ويأكلون ما يتكرم عن أكله ويعبدون يف الدنيا نارا تأكلهم يوم القيامة أهل الكتاب ينكحون ما يستحي من 

ولست بعدمي عقل وال رأى فانظر هل ينبغي مل ال يكذب أن تصدقه وملن ال خيون أن تأمتنه وملن ال خيلف أن تثق به 
أمر به هني عنه أو ما هني  فإن كان هذا هكذا فهو هذا النيب األمي الذي واهللا ال يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما

  عنه أمر به أوليته زاد يف عفوه أو نقص من عقابه إن كل ذلك منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل البصر
فقال املنذر قد نظرت يف هذا الذي يف يدي فوجدته للدنيا دون اآلخرة ونظرت يف دينكم فوجدته لآلخرة والدنيا 

حلياة وراحة املوت ولقد عجبت أمس ممن يقبله وعجبت اليوم م من يرده وإن فما مينعين من قبول دين فيه أمنية ا
  من إعظام ما جاء به أن يعظم رسوله وسأنظر

صلى اهللا عليه {وذكر ابن إسحاق والواقدي وسيف والطربي وغريهم أن املنذر ملا وصله العالء برسالة رسول اهللا 
  وكتابه أسلم فحسن إسالمه} وسلم



  استقدم العالء بن احلضرمي فاستخلفه العالء مكانه على عمله} صلى اهللا عليه وسلم{النيب وزاد الواقدي أن 
صلى اهللا عليه {وذكر ابن إسحاق وغريه أن املنذر تويف قبل ردة أهل البحرين والعالء عنده أمريا لرسول اهللا 

  على البحرين} وسلم
  وال يصح ذلك إن شاء اهللا} سلمصلى اهللا عليه و{وذكر ابن قانع أن املنذر وفد على النيب 

  إىل جيفر وعبد ابين اجللندي األزديني ملكي عمان مع عمرو بن العاص} صلى اهللا عليه وسلم{ذكر كتاب النيب 
بعث نفرا مساهم إىل جهات } صلى اهللا عليه وسلم{ذكر الواقدي بإسناد له إىل عمرو بن العاص أن رسول اهللا 

  خمتلفة برسم الدعاء إىل اإلسالم
  معي كتابا} صلى اهللا عليه وسلم{قال عمرو فكنت أنا املبعوث إىل جيفر وعبد ابين اجللندي وكتب رسول اهللا 

  قال وأخرج عمرو الكتاب فإذا صحيفة أقل من الشرب فيها
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

أدعوكما بداعية اإلسالم  من حممد بن عبد اهللا إىل جيفر وعبد ابين اجللندي سالم على من اتبع اهلدى أما بعد فإين
أسلما تسلما فإين رسول اهللا إىل الناس كافة ألنذر من كان حيا وحيق القول على الكافرين وإنكما إن أقررمتا 

باإلسالم وليتكما وإن أبيتما أن تقرا باإلسالم فإن ملككما زائل عنكما وخيلي حتل بساحتكما وتظهر نبويت على 
  ملككما

  الكتاب} صلى اهللا عليه وسلم{سول اهللا وكتب أيب بن كعب وختم ر
مث خرجت حىت انتهيت إىل عمان فلما قدمتها عمدت إىل عبد وكان أحلم الرجلني وأسهلهما خلقا فقلت إين 

إليك واىل أخيك فقال أخي املقدم علي بالسن وامللك وأنا أوصلك إليه } صلى اهللا عليه وسلم{رسول رسول اهللا 
  حىت يقرأ كتابك مث

  وما تدعو إليه قلت أدعوك إىل اهللا وحده ال شريك له وختلع ما عبد من دونه وتشهد أن حممدا عبده ورسولهقال يل 
  قال يا عمرو إنك ابن سيد قومك فكيف صنع أبوك فإن لنا فيه قدوة

ووددت أنه كان أسلم وصدق به وقد كنت أنا على مثل رأيه } صلى اهللا عليه وسلم{قلت مات ومل يؤمن مبحمد 
  هداين اهللا لإلسالم حىت

قال فمىت تعته قلت قريبا فسألين أين كان إسالمي قلت عند النجاشي وأخربته أن النجاشي قد أسلم قال فكيف 
  صنع قومه مبلكه قلت أقروه واتبعوه قال واألساقفة والرهبان تبعوه قلت نعم

  قال انظر يا عمرو ما تقول إنه ليس من خصلة يف رجل أفضح له من كذب
  ا كذبت وما نستحله يف دينناقلت م

  مث قال ما أرى هرقل علم بإسالم النجاشي
صلى اهللا عليه {قلت بلى قال بأي شيء علمت ذلك قلت كان النجاشي خيرج له خرجا فلما أسلم وصدق مبحمد 

رج لك قال ال واهللا لو سألين درمها واحدا ما أعطيته فبلغ هرقل قوله فقال له نياق أخوه أتدع عبدك ال خي} وسلم
خرجا ويدين دينا حمدثا قال هرقل رجل رغب يف دين واختاره لنفسه ما أصنع به واهللا لوال الضن مبلكي لصنعت 

  كما صنع
  قال انظر ما تقول يا عمرو قلت قد واهللا صدقتك

  قال عبد فاخربين ما الذي يأمر به وينهي عنه



صلة الرحم وينهي عن الظلم والعدوان وعن الزنا قلت يأمر بطاعة اهللا عز وجل وينهي عن معصيته ويأمر بالرب و
  وشرب اخلمر وينهي عن عبادة احلجر والوثن والصليب

فقال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي يتابعين لركبنا حىت نؤمن مبحمد ونصدق به ولكن أخي أضن 
  مبلكه من أن يدعه ويصري ذنبا

  على قومه فأخذ الصدقة من غنيهم فردها على فقريهم} ليه وسلمصلى اهللا ع{قلت إنه إن أسلم ملكه رسول اهللا 
من الصدقات يف } صلى اهللا عليه وسلم{فقال إن هذا اخللق حسن وما الصدقة فأخربته مبا فرض رسول اهللا 

  األموال حىت انتهيت إىل اإلبل
  فقال يا عمرو تؤخذ من سوائم مواشينا اليت ترعى الشجر وترد املياه

  واهللا ما أرى قومي يف بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون هبذا فقلت نعم فقال
  قال فمكثت ببابه أياما وهو يصل إىل أخيه فيخربه كل خربى مث أنه دعاين يوما

فدخلت عليه فأخذ أعوانه بضبعي فقال دعوه فأرسلت فذهبت ألجلس فأبوا أن يدعوين أجلس فنظرت إليه فقال 
وما ففض خامته فقرأه حىت انتهى إىل آخره مث دفعه إىل أخيه فقرأه مثل قراءته تكلم حباجتك فدفعت إليه الكتاب خمت

إال أين رأيت أخاه أرق منه مث قال أال ختربين عن قريش كيف صنعت فقلت تبعوه إما راغب يف الدين وإما مقهور يف 
  السيف

م مع هدى اهللا إياهم اهنم كانوا يف قال ومن معه قلت الناس قد رغبوا يف اإلسالم واختاروه على غريه وعرفوا بعقوهل
ضالل فما أعلم أحدا بقي غريك يف هذه احلرجة وأنت إن مل تسلم اليوم وتتبعه يوطئك اخليل ويبيد خضراءك فأسلم 

  تسلم ويستعملك على قومك وال تدخل عليك اخليل والرجال
  قال دعين يومي هذا وارجع إيل غدا

  أن يسلم إن مل يضن مبلكه فرجعت إىل أخيه فقال يا عمرو إين ألرجو
  حىت إذا كان الغد أتيت إليه فأىب أن يأذن يل فانصرفت إىل أخيه فأخربت أين مل أصل إليه فأوصلين إليه

فقال أين فكرت فيما دعوت إليه فإذا أنا أضعف العرب ن ملكت رجال ما يف يدي وهو ال تبلغ خيله ههنا وإن 
  بلغت خيله ألفت قتاال ليس كقتال من القى

قلت فأنا خارج غدا فلما أيقن مبخرجي خال به أخوه فقال ما حنن فيما قد ظهر عليه وكل من أرسل إليه قد أجابه 
وخليا بيين وبني } صلى اهللا عليه وسلم{فأصبح فأرسل إيل فأجاب إىل اإلسالم هو وأخوه مجيعا وصدقا النيب 

  الصدقة وبني احلكم فيما بينهم وكانا يل عونا على من خالفين
ويف حديث غري الواقدي أن عمرا قال له فيما دار بينهما من الكالم إنك وإن كنت منا بعيدا فإنك من اهللا غري بعيد 

إن الذي تفرد خبلقك أهل أن تفرده بعبادتك وان ال تشرك به من مل يشركه فيك واعلم انه مييتك الذي أحياك 
ءنا بالدنيا واآلخرة فإن كان يريد به أجرا فامنعه أو مييل به ويعيدك الذي أبدأك فأنظر يف هذا النيب األمي الذي جا

  هوى فدعه مث أنظر فيما
جييء به هل يشبه ما جييء به الناس فإن كان يشبهه فسله العيان وختري عليه يف اخلرب وإن كان ال يشبهه فاقبل ما قال 

  وخف ما وعد
انه ال يأمر خبري إال كان أول من أخذ به وال ينهي عن شر قال ابن اجللندي إنه واهللا لقد دلين على هذا النيب األمي 



إال كان أول تارك له وإنه يغلب فال يبطر ويغلب فال يضجر وأنه يفي بالعهد وينجز املوعود وأنه ال يزال سر قد 
  اطلع عليه يساوي فيه أهله وأشهد أنه نيب

  بن عمرو العامري وما كان من خربه معهإىل هوذة بن علي مع سليط } صلى اهللا عليه وسلم{كتاب رسول اهللا 
رسله إىل امللوك يدعوهم إىل اهللا بعث سليط بن عمرو إىل هوذة بن } صلى اهللا عليه وسلم{وملا بعث رسول اهللا 

  علي احلنفي صاحب اليمامة واملتوج هبا وهو الذي يقول فيه األعشي ميمون بن قيس من كلمة
  إىل هوذة الوهاب أعلمت ناقيت

  فاضال من عطائكا أرجي عطاء
  فلما أتت آطام جو وأهلها

  أنيخت وألقت رحلها بقبائكا
  الطويل

  كتب إىل هوذة مع سليط حني بعثه إليه} صلى اهللا عليه وسلم{وذكر الواقدي أن رسول اهللا 
إىل بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل هوذة بن علي سالم على من اتبع اهلدى وأعلم أن ديين سيظهر 

  منتهى اخلف واحلافر فأسلم تسلم وأجعل لك ما حتت يديك
خمتوما أنزله وحياه واقترأ عليه الكتاب فرد ردا دون رد } صلى اهللا عليه وسلم{فلما قدم عليه سليط بكتاب النيب 

  } صلى اهللا عليه وسلم{وكتب إيل النيب 
  هتاب مكاين فاجعل إىل بعض األمر أتبعكما أحسن ما تدعوا إليه وأمجله وأنا شاعر قومي وخطيبهم والعرب 

  وأجاز سليطا جبائزة وكساه أثوابا من نسج هجر فقدم بذلك كله على
كتابه وقال لو سألين سبابة من األرض ما } صلى اهللا عليه وسلم{فأخربه وقرأ النيب } صلى اهللا عليه وسلم{النيب 

من الفتح جاءه جربيل عليه السالم بأن هوذة } ه وسلمصلى اهللا علي{فعلت باد وباد ما يف يده فلما انصرف النيب 
أما إن اليمامة سيخرج هبا كذاب يتنبأ يقتل بعدي فقال قائل يا رسول } صلى اهللا عليه وسلم{مات فقال رسول اهللا 

أنت وأصحابك فكان من أمر مسيلمة وتكذبه ما كان } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا فمن يقتله فقال له رسول اهللا 
  املسلمون عليه فقتلوه وكان ذلك القائل من قتلته وفق ما قاله الصادق املصدوق صلوات اهللا وبركاته عليه وظهر

وكان } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر وثيمة بن موسى أن سليط بن عمرو ملا قدم على هوذة بكتاب رسول اهللا 
لنار وإمنا السيد من متع اإلميان مث زود كسرى قد توجه وقال له يا هوذة إنه قد سودتك أعظم حائلة وأرواح يف ا

التقوى إن قوما سعدوا برأيك فال تشقني به وإين آمرك خبري مأمور به وأهناك عن شر منهي عنه آمرك بعبادة اهللا 
وأهناك عن عبادة الشيطان فإن يف عبادة اهللا اجلنة ويف عبادة الشيطان النار فإن قبلت نلت ما رجوت وأمنت ما 

  فبيننا وبينك كشف الغطاء وهو املطلع خفت وإن أبيت
فقال هوذة يا سليط سودين من لو سودك شرفت به وقد كان يل رأي اخترب به األمور فقدته فموضعه من قليب هواء 

  فاجعل يل فسحة يرجع إيل رأيي فأجيبك به إن شاء اهللا
  وقال هوذة يف ذلك

  أتاين سليط باحلوادث مجة
  فقلت له ماذا يقول سليط



  ليت فيها على غضاضةفقال ا
  وفيها رجاء مطمع وقنوط

  فقلت له غاب الذي كنت أجتلي
  به األمر عين فالصعود هبوط
  وقد كان يل واهللا بالغ أمره

  أبا النصر جاش يف األمور ربيط
  فأذهبه خوف النيب حممد

  فهوذة فيه يف الرجال سقيط
  فأمجع أمري من ميني ومشأل
  كأين ردود للنبال لقيط

  رأي إذ قال قائلوأذهب ذاك ال
  أتاك رسول للنيب خبيط

  رسول رسول اهللا راكب ناضح
  عليه من اوبار احلجاز غبيط

  أحاذر منه سورة هائمية
  فوراسها وسط الرجال عبيط

  سكرت ودبت يف املفارق وسنة
  هلا نفس على الفؤاد غطيط
  فال تعجلين يا سليط فإننا
  نبادر أمرا والقضاء حميط

  الطويل
ناد له عن عبد اهللا بن مالك أنه قال قدمت اليمامة يف خالفة عثمان بن عفان فجلست يف جملس وذكر الواقدي بإس

حلجر فقال رجل يف اجمللس إين لعند ذي التاج احلنفي يعين هوذة يوم الفصح إذ جاء حاجبه فاستأذن ألركون دمشق 
ون ما أطيب بالد امللك وأبرأها وهو عظيم من عظماء النصارى فقال ائذن له فدخل فرحب به وحتدثا فقال األرك

  من األوجاع

قال ذو التاج هي أصح بالد العرب وهي زين بالدهم قال األركون وما قرب حممد منكم قال ذو التاج هو بيثرب 
  وقد جائين كتابه يدعوين إىل اإلسالم فلم أجبه

  قال األركون مل ال جتيبه قال ضننت بديين وأنا ملك قومي وإن تبعته مل أملك
ل بلى واهللا لئن اتبعته ليملكنك وإن اخلرية لك يف اتباعه وإنه للنيب العريب الذي بشر به عيسى ابن مرمي وإنه قا

  ملكتوب عندنا يف اإلجنيل حممد رسول اهللا
  قال ذو التاج قد قرأت يف اإلجنيل ما تذكر

  مث قال األركون فما لك ال تتبعه قال احلسد له والضن باخلمر وشرهبا
عل هرقل قال هو على دينه ويظهر لرسله أنه معه وقد سرب أهل مملكته فأبوا أشد اإلباء فضن مبلكه أن قال فما ف



  يفارقه قال ذو التاج فما أراين إال متبعه وداخال يف دينه فأنا يف بيت العرب وهو مقري على ما حتت يدي
اءه قومه فقالوا تتبع حممدا وتترك دينك قال البطريق هو فاعل فاتبعه فدعا رسوال وكتب معه كتابا ومسي هدايا فج

  ال متلكن علينا أبدا فرفض الكتاب
  قال فأقام األركون عنده يف حباء وكرامة مث وصله ووجه راجعا إىل الشام

قال الرجل وتبعته حني خرج فقلت أحق ما أخربت ذا التاج قال نعم واهللا فاتبعه قال فرجعت إىل أهلي فتكلفت 
  فقدمت عليه مسلما فأخربته بكل ما كان فحمد اهللا الذي هداين} ى اهللا عليه وسلمصل{الشخوص إىل النيب 

  ومل يسم يف حديث الواقدي هذا الرجل إال أن فيه أنه كان من طيء مث من بين هنبان

ثالثة أعوام } صلى اهللا عليه وسلم{وقد تقدم صدر هذا الكتاب أن عامر بن سلمة من بين حنيفة رأى رسول اهللا 
يف املوسم بعكاظ ومبجنة وبذي اجملاز يعرض نفسه على قبائل العرب يدعوهم إىل اهللا واىل أن ينصروه حىت والء 

يبلغ عن اهللا فال يستجيب له أحد وإن هوذة بن علي سأل عامرا بعد انصرافه عن املوسم إىل اليمامة يف أول عام عن 
وأنه رجل من قريش فسأله هوذة من أي } عليه وسلمصلى اهللا {ما كان يف مومسهم من خرب فأخربه خرب رسول اهللا 

قريش هو فقال له عامر من أوسطهم نسبا من بين عبد املطلب قال هوذة أهو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب فقال 
  هو هو فقال هوذة أما إن أمره سيظهر على ما ها هنا وغري ما ها هنا

سنة الثالثة أنه رآه وأمره قد أمر فقال له هوذة هو الذي قلت مث ذكر تكرر سؤال هوذة له عنه حىت ذكر له يف ال
  لك ولو أنا أتبعناه لكان خريا لنا ولكنا نضن مبلكنا

} صلى اهللا عليه وسلم{وأخرب عامر بذلك كله سليط بن عمرو وقد مر به منصرفا عن هوذة إذ بعثه إليه رسول اهللا 
  ومات هوذة كافرا على نصرانيته} ليه وسلمصلى اهللا ع{فلم يسلم واسلم عامر آخر حياة النيب 

  إىل احلارث بن أيب مشر الغساين مع شجاع بن وهب} صلى اهللا عليه وسلم{ذكر كتاب النيب 
بعث شجاعا إىل احلارث بن أيب مشر وهو بغوطة دمشق فكتب } صلى اهللا عليه وسلم{ذكر الواقدي أن رسول اهللا 

  جعه من احلديبيةمر} صلى اهللا عليه وسلم{إليه رسول اهللا 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

من حممد رسول اهللا إىل احلارث بن أيب مشر سالم على من اتبع اهلدى وآمن به وصدق وإين أدعوك إىل أن تؤمن باهللا 
  وحده ال شريك له يبق لك ملكك

  فختم الكتاب وخرج به شجاع بن وهب

إلنزال واأللطاف لقيصر وهو جاء من محص إىل إيلياء قال فانتهيت إىل صاحبه فأخذه يومئذ وهو مشغول بتهيئة ا
حيث كشف اهللا عنه جنود فارس شكرا هللا تعاىل قال فأقمت على بابه يومني أو ثالثة فقلت حلاجبه إين رسول 

فقال حاجبه ال تصل إليه حىت حيرج يوم كذا وكذا وجعل حاجبه وكان روميا } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
وما يدعو إليه فكنت أحدثه فريق حىت يغلبه البكاء ويقول } صلى اهللا عليه وسلم{ين عن رسول اهللا امسه مري يسأل

إين قرأت يف اإلجنيل وأجد صفة هذا النيب بعينه فكنت أراه خيرج بالشام فأراه قد خرج بأرض القرظ فأنا أؤمن به 
  واصدقه وأنا أخاف من احلارث بن أيب مشر أن يقتلين

  يعين هذا احلاجب يكرمين وحيسن ضيافيت وخيربين عن احلارث باليأس منه ويقول هو خياف قيصرقال شجاع فكان 
صلى اهللا عليه {قال فخرج احلارث يوما فجلس فوضع التاج على رأسه فأذن يل عليه فدفعت إليه كتاب رسول اهللا 



ن جئته علي بالناس فلم يزل جالسا فقرأه مث رمى به وقال من ينتزع مين ملكي أنا سائر إليه ولو كان باليم} وسلم
  بعرض حىت الليل وأمر باخليل أن تنعل مث قال أخرب صاحبك مبا ترى

صلى اهللا عليه {وكتب إىل قيصر خيربه خربي فصادف قيصر بإيلياء وعنده دحية الكليب قد بعثه إليه رسول اهللا 
ه ووافين بإيلياء قال ورجع الكتاب وأنا مقيم فلما قرأ قيصر كتاب احلارث كتب إليه أن ال تسر إليه واله عن} وسلم

فدعاين وقال مىت تريد أن خترج إىل صاحبك قلت غدا فأمر مبائة مثقال ووصلين مرى بنفقة وكسوة وقال إقرأ على 
  رسول اهللا مين السالم وأخربه أين متبع دينه

قرأته من مري السالم وأخربته مبا فأخربته فقال باد ملكه وأ} صلى اهللا عليه وسلم{قال شجاع فقدمت على النيب 
  صدق} صلى اهللا عليه وسلم{قال فقال رسول اهللا 

قال الواقدي ومات احلارث بن أيب مشر عام الفتح وكان نازال جبلق ووليهم جبلة بن األيهم وكان ينزل اجلابية وكان 
رجال من مزينة فلطم عينه فجاء آخر ملوك غسان أدركه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه باجلابية فأسلم مث أنه الحى 

به املزين إىل عمر رضي اهللا عنه وقال خذ يل حبقي فقال له عمر الطم عينه فأنف جبلة وقال عيين وعينه سواء قال 
  عمر نعم فقال جبلة ال أقيم هبذه الدار أبدا وحلق بعمورية مرتدا فمات هناك على ردته

كان إىل احلارث بن أيب } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا هكذا ذكر الواقدي أن توجه شجاع بن وهب بكتاب 
  مشر وكذلك قال ابن إسحاق

  واما ابن هشام فقال إمنا توجه إىل جبلة بن األيهم وقد قال ذلك غريه فاهللا أعلم
  وذكر بعض من وافق ابن هشام على أن الرسالة كانت إىل جبلة أن شجاع بن وهب ملا قدم عليه قال له

مك نقلوا هذا النيب األمي من داره إىل دراهم يعين األنصار فآووه ومنعوه وإن هذا الدين الذي أنت يا جبلة إن قو
عليه ليس بدين آبائك ولكنك ملكت الشام وجاورت هبا الروم ولو جاورت كسرى دنت بدين الفرس مللك 

فضلناك عليه مل يرضك فإن العراق وقد أقر هبذا النيب األمي من أهل دينك من إن فضلناه عليك مل يغضبك وإن 
أسلمت أطاعتك الشام وهابتك الروم وإن مل يفعلوا كانت هلم الدنيا ولك اآلخرة وكنت قد استبدلت املساجد 

  بالبيع األذان بالناقوس واجلمع بالشعانني والقبلة بالصليب وكان ما عند اهللا خري وأبقى
  فقال له جبلة

ا النيب األمي اجتماعهم على خلق السموات واألرض ولقد سرين إين واهللا لوددت أن الناس اجتمعوا على هذ
اجتماع قومي له وأعجبين قتله أهل األوثان واليهود واستبقاءه النصارى ولقد دعاين قيصر إىل قتال أصحابه يوم 

 يضره مؤتة فأبيت عليه فانتدب له مالك بن نافلة من سعد العشرية فقتله اهللا ولكين لست أرى حقا ينفعه وال باطال
  والذي ميدين إليه أقوى من الذي خيتلجين عنه وسأنظر

إىل } صلى اهللا عليه وسلم{واما توجه املهاجر بن أيب أمية بن املغرية املخزومي وهو شقيق أم سلمة زوج النيب 
بن احلارث بن عبد كالل فلم أجد عند ابن إسحاق وال فيما وقع إيل عن الواقدي شيئا أنقله عنهما سوى ما ذكر ا

إياه إىل احلارث بن عبد كالل ذكرا مقتصرا فيه على هذا } صلى اهللا عليه وسلم{إسحاق من توجيه رسول اهللا 
  القدر خمتصرا من اإلمتاع مبا حتسن إضافته إىل ذلك من الوصف

  } صلى اهللا عليه وسلم{وتقدم البن إسحاق يف كتابه وذكره أيضا الواقدي أن رسول اهللا 
محري مقدمه من تبوك ورسوهلم إليه بإسالمهم احلارث ابن عبد كالل ونعيم بن عبد كالل  قدم عليه كتاب ملوك



والنعمان قيل ذي رعني ومعافر ومهدان وبعث إليه زرعة ذي يزن مالك بن مرة الرهاوي بإسالمهم ومفارقتهم 
  الشرك وأهله

رت بالكنزين فارس والروم وأمددت يف مسريه إىل تبوك يقول إين بش} صلى اهللا عليه وسلم{وقد كان رسول اهللا 
  بامللوك ملوك محري يأكلون يف اهللا وجياهدون يف سبيل اهللا

  فلما قدم عليه مالك بن مرة بإسالمهم كتب إليهم
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

من حممد رسول اهللا النيب إىل احلارث بن عبد كالل واىل نعيم ابن عبد كالل واىل النعمان قيل ذي رعني ومعافر 
  ومهدان

  أما بعد ذلكم فإين أمحد إليكم اهللا الذي ال إله إال هو
أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم منقلبنا من أرض الروم فلقينا باملدينة فبلغ ما أرسلتم به وخرب ما قبلكم وأنبأنا 

  بإسالمكم وقتلكم املشركني وأن اهللا قد هداكم هبداه
الة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من املغامن مخس اهللا وسهم النيب وصفيه وما أن أصلحتم وأطعتم اهللا ورسوله وأقمتم الص

  كتب على املؤمنني من الصدقة وبني هلم صدقة الزرع واإلبل والبقر والغنم مث قال

فمن زاد خريا فهو خري له ومن أدى ذلك وأشهد على إسالمه وظاهر املؤمنني على املشركني فإنه من املؤمنني له ما 
ما عليهم وله ذمة اهللا وذمة رسوله وأنه من أسلم من يهودي أو نصراين فإنه من املؤمنني له ما هلم وعليه هلم وعليه 

ما عليهم ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه ال يرد عنها وعليه اجلزية على كل حامل ذكر أو أنثى حر أو عبد 
فإن له ذمة اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{ىل رسول اهللا دينار واف من قيمة املعافر أو عوضه ثيابا فمن أدى ذلك إ

  وذمة رسوله ومن منعه فإنه عدو هللا ولرسوله
أما بعد فإن حممدا النيب أرسل إىل زرعة ذي يزن أن إذا أتاكم رسلي فأوصيكم هبم خريا معاذ بن جبل وعبد اهللا بن 

  زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن
عوا ما عندكم من الصدقة واجلزية من خمالفيكم وأبلغوها رسلي فإن أمريهم منر ومالك بن مرة وأصحاهبم وأن امج

  ابن جبل فال ينقلنب إال راضيا
  أما بعد فإن حممدا يشهد أن ال إله إال اهللا وأنه عبده ورسوله

مث إن مالك بن مرة الرهاوي قد حدثين أنك قد أسلمت من أول محري وقتلت املشركني فأبشر خبري وآمرك حبمري 
ريا وال ختاونوا وال ختاذلوا فإن رسول اهللا هو موىل غنيكم وفقريكم وإن الصدقة ال حتل حملمد وال ألهل بيته وإمنا خ

  هي زكاة يزكى هبا على فقراء املسلمني وابن السبيل
 وإن مالكا قد بلغ اخلرب وحفظ الغيب وآمركم به خريا وإين قد أرسلت إليكم من صاحلي أهلي وأويل دينهم وأويل

  علمهم وآمركم هبم خريا فإنه منظور إليهم
  والسالم عليكم ورمحة اهللا

  فهذا ما ذكر ابن إسحاق من شأن ملوك محري وما كتبوا به وكتب إليهم وذكر الواقدي أيضا حنوه

وال ذكر للمهاجر بن أيب أمية يف شيء من ذلك إال أن ابن إسحاق والواقدي ذكرا أن قدوم رسول ملوك محري على 
صلى اهللا عليه {كان مقدمه من تبوك وذلك يف سنة تسع وتوجيه رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا رسول 



رسله إىل امللوك إمنا كان بعد انصرافه عن احلديبية آخر سنة ست فلعل املهاجر واهللا أعلم كان توجهه حينئذ } وسلم
جال اهللا عنه العمى فيما بعد وأمر هبدايته فاستبان إىل احلارث بن عبد كالل فصادف منه عامئذ ترددا واستنظارا مث 
وبذلك جيتمع األمران } صلى اهللا عليه وسلم{له القصد فعند ذلك أرسل هو وأصحابه بإسالمهم إىل رسول اهللا 

ويصح اخلربان إذ ال خالف بني أهل العلم باألخبار والعناية بالسري أن ملوك محري أسلموا وكتبوا بإسالمهم إىل 
كما أنه ال خالف بينهم أيضا يف توجيه املهاجر بن أيب أمية إىل احلارث بن عبد } صلى اهللا عليه وسلم{هللا رسول ا
  كالل

  ويقول بعض من ذكر ذلك أن املهاجر ملا قدم عليه قال له
نفسه فخطيت عنه وأنت أعظم امللوك قدرا } صلى اهللا عليه وسلم{يا حارث إنك كنت أول من عرض عليه النيب 

نظرت يف غلبة امللوك فانظر يف غالب امللوك وإذا أسرك يومك فخف غدك وقد كان قبلك ملوك ذهبت آثارها  فإذا
وبقيت أخبارها عاشوا طويال وأملوا بعيدا وتزودوا قليال منهم من أدركه املوت ومنهم من أكلته النقم وإين أدعوك 

منه أحد وأدعوك إىل النيب األمي الذي ليس شيء إىل الرب الذي إن أردت اهلدى مل مينعك وإن أرادك مل مينعك 
أحسن مما يأمر به وال أقبح مما ينهي عنه وأعلم أن لك ربا مييت احلي وحيي امليت ويعلم خائنة األعني وما ختفي 

  الصدور
  فقال احلارث

ليأس قد كان هذا النيب عرض نفسه علي فخطيت عنه وكان ذخرا ملن صار إليه وكان أمره أمرا بسق فحضره ا
وغاب عنه الطمع ومل تكن يل قرابة أحتمله عليها وال يل فيه هوى أتبعه له غري أين أرى أمرا مل يؤسسه الكذب ومل 

  يسنده الباطل له بدو سار وعافية نافعة وسأنظر
ة إىل فروة بن عمرو اجلذامي مث النفايت وما كان من تربعه باإلسالم هداي} صلى اهللا عليه وسلم{ذكر كتاب النيب 
  من اهللا عز وجل له

ذكر الواقدي بإسناد له أن فروة بن عمرو هذا كان عامال لقيصر على عمان من أرض البلقاء ويف كتاب ابن 
قد كتب إىل هرقل واىل احلارث } صلى اهللا عليه وسلم{إسحاق معان وما حوهلا من أرض الشام وكان رسول اهللا 

بإسالمه وبعث من عنده رسوال } صلى اهللا عليه وسلم{ رسول اهللا بن أيب مشر ومل يكتب إليه فأسلم فروة وكتب إىل
  يقال له مسعود بن سعد من قومه بكتاب خمتوم فيه

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
حملمد رسول اهللا النيب إين مقر باإلسالم مصدق به أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وإنه الذي 

  بشر به عيسى ابن مرمي
  والسالم عليك

مث بعث مع الرسول بغلة بيضاء يقال هلا فضة ومحاره يعفور وفرسا يقال له الظرب وبعث بأثواب من لني وقباء من 
فاقترأه وأمر بالال أن } صلى اهللا عليه وسلم{سندس خموص بالذهب فقدم الرسول فدفع الكتاب إىل رسول اهللا 

  جواب كتابه} صلى اهللا عليه وسلم{ل اهللا ينزله ويكرمه فلما أراد اخلروج كتب إليه رسو
  من حممد رسول اهللا إىل فروة بن عمرو سالم عليك فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو أما بعد

فإنه قدم علينا رسولك بكتابك فبلغ ما أرسلت به وخرب عن ما قبلكم وأنبأنا بإسالمك وإن اهللا عز وجل قد هداك 
  هبداه أن



   ورسوله وأقمت على الصالة وآتيت الزكاة والسالم عليكأصلحت وأطعت اهللا
وملا بلغ قيصر إسالم فروة بن عمرو بعث إليه فحبسه وملا طال حبسه أرسلوا إليه أن أرجع إيل دينك ويعيد إليك 

ملكك فقال ال أفارق دين حممد أبدا أما أنك تعرف انه رسول اهللا بشرك به عيسى ابن مرمي ولكنك ضننت مبلكك 
  حببت بقاءهوأ

  فقال قيصر صدق واإلجنيل
  وذكر الواقدي أنه مات يف ذلك احلبس فلما مات صلبوه

  وقال ابن إسحاق إهنم صلبوه على ماء هلم يقال له عفراء بفلسطني
  قال فلما اجتمعت الروم لصلبه قال

  أال هل أتى سلمى بأن حليلها
  على ماء عفرا فوق إحدى الرواحل

  مهاعلى ناقة مل يضرب الفحل أ
  مشذبة أطرافها باملناجل

  الطويل
  وذكر ابن شهاب الزهري أهنم ملا قدموه ليقتلوه قال

  أبلغ سراة املسلمني بأنين
  سلم لرىب أعظمى ومقامي

  الكامل

  مث ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك املاء يرمحه اهللا
مسيلمة ابن حبيب احلنفي  الكذابان} صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وقد كان تكلم على عهد رسول اهللا 

  باليمامة يف بين حنيفة واألسود بن كعب العنسي بصنعاء
وهو خيطب الناس على منربه } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر بإسناد له عن أيب سعيد اخلدري قال مسعت رسول اهللا 

  وهو يقول
ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا يا أيها الناس إين قد رأيت ليلة القدر مث أنسيتها ورأيت يف ذراعي سوارين من 

  فأولتهما هذين الكذابني صاحب اليمن وصاحب اليمامة
يقول ال تقوم الساعة حىت خيرج ثالثون دجاال كلهم } صلى اهللا عليه وسلم{وعن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا 

  يدعي النبوة
اله على الصدقات إىل كل ما أوطأ قد بعث أمراءه وعم} صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وكان رسول اهللا 

اإلسالم من البلدان فبعث املهاجر بن أيب أمية بن املغرية إىل صنعاء فخرج عليه العنسي وهو هبا وبعث زياد بن لبيد 
أخا بين بياضة األنصاري إىل حضرموت وعلى صدقاهتا وبعث عدي بن حامت على طيء وصدقاهتا وعلى بين أسد 

بوعي على صدقات بين حنظلة وفرق صدقة بين سعد على رجلني منهم فبعث الزبرقان بن وبعث مالك بن نويرة الري
بدر على ناحية منها وقيس بن عاصم على ناحية وكان قد بعث العالء بن احلضرمي على البحرين وبعث على بن 

  أيب طالب إىل جنران ليجمع صدقاهتم ويقدم عليهم جبزيتهم
من مسيلمة إىل رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{حبيب كتب إىل رسول اهللا  وقد كان مسيلمة رسول اهللا حممد بن



  سالم عليك أما بعد
  فإين قد أشركت يف األمر معك

  وإن لنا نصف األرض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون
لى اهللا عليه ص{هبذا الكتاب رسوالن ملسيلمة فقال هلما رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فقدم على رسول اهللا 

  حني قرأ كتابه فما تقوالن أنتما قاال نقول كما قال فقال أما واهللا لوال أن الرسل ال تقتل لضربت أعناقكما} وسلم
  مث كتب إىل مسيلمة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  من حممد رسول اهللا إىل مسيلمة الكذاب السالم على من اتبع اهلدى أما بعد

  اء من عباده والعاقبة للمتقنيفإن األرض هللا يورثها من يش
  قال ابن إسحاق وكان ذلك يف آخر سنة عشر

وقال أبو جعفر حممد بن جرير الطربي وقد قيل إن دعوى مسيلمة ومن أدعى من الكذابني النبوة يف عهد رسول اهللا 
 فيه فاهللا تعاىل إمنا كانت بعد انصرافه من حجة التمام ووقوعه يف املرض الذي توفاه اهللا} صلى اهللا عليه وسلم{

  أعلم

  ذكر حجة الوداع

  وتسمى أيضا حجة التمام وحجة البالغ
ذو القعدة من سنة عشرة جتهز للحج وأمر الناس باجلهاز له } صلى اهللا عليه وسلم{وملا دخل على رسول اهللا 

لهم يلتمس أن وخرج خلمس ليال بقني من ذي القعدة وقد كان أذن يف الناس أمه خارج فقدم املدينة بشر كثري ك
  ويعمل مثل عمله} صلى اهللا عليه وسلم{يأمت برسول اهللا 

يف املسجد مث ركب } صلى اهللا عليه وسلم{قال جابر بن عبد اهللا فخرجنا معه حىت أتينا ذا احلليفة فصلى رسول اهللا 
ميينه مثل ذلك  القصواء حىت إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إىل مد بصري بني يديه من راكب وماش وعن

بني أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو } صلى اهللا عليه وسلم{وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول اهللا 
يعرف تأويله وما عمل من شيء عملناه فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك وأهل لبيك إن احلمد 

صلى اهللا عليه {الذي يهلون به فلم يرد عليهم شيئا منه ولزم والنعمة لك وامللك ال شريك وأهل الناس هبذا 
  تلبيته} وسلم

ملا خرج يف حجة الوداع مل يكن يذكر وال يذكر الناس إال } صلى اهللا عليه وسلم{ويف حديث عائشة أن رسول اهللا 
اف الناس أمر معه اهلدي وأشراف من أشر} صلى اهللا عليه وسلم{احلج حىت إذا كان بسرف وقد ساق رسول اهللا 

  الناس أن حيلوا بعمرة إال من ساق اهلدي

وقال جابر يف حديثه لسنا ننوي إال احلج لسنا نعرف العمرة حىت إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثالثا 
البيت فجعل املقام بينه وبني  ١٢٥ومشى أربعا مث تقدم إىل مقام إبراهيم فقرأ واختذوا من مقام إبراهيم مصلى البقرة 

مث رجع إىل الركن فاستلمه مث خرج من الباب إىل الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا واملروة من شعائر اهللا 
أبدأ مبا بدأ اهللا به فبدأ بالصفا فرقى عليه حىت رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد اهللا وكربه وقال ال إله  ١٥٨البقرة 



له احلمد وهو على كل شيء قدير ال إله أال اهللا وحده أجنز وعده ونصر عبده أال اهللا وحده ال شريك له له امللك و
  وهزم األحزاب وحده

مث دعا بني ذلك قال مثل هذا ثالث مرات مث نزل إىل املروة حىت انصبت قدماه يف بطن الوادي حىت إذا صعدنا 
طواف على املروة قال لو أين مشى حىت أتى املروة ففعل على املروة كما فعل على الصفا حىت إذا كان آخر 

استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدى وجلعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها 
  عمرة

} صلى اهللا عليه وسلم{فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول اهللا ألعامنا هذا أم ألبد فشبك رسول اهللا 
  خلت العمرة يف احلج مرتني بل ألبد األبدأصابعه واحدة يف األخرى وقال د

فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت } صلى اهللا عليه وسلم{وقدم على من اليمن ببدن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {فأنكر ذلك عليها فقالت إن أيب أمرين هبذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إىل رسول اهللا 

طمة للذي صنعت مستفتيا له فيما ذكرت عنه فأخربته أين أنكرت ذلك عليها فقال صدقت حمرشا على فا} وسلم
  صدقت ماذا قلت حني فرضت احلج قال قلت اللهم إين أهل مبا

  } صلى اهللا عليه وسلم{أهل به رسول اهللا 
صلى اهللا عليه { قال فإن معي اهلدي فال حتل فكان مجاعة اهلدي الذي قدم به على من اليمن والذي أتى به النيب

  مائة} وسلم
  ومن كان معه هدي} صلى اهللا عليه وسلم{قال فحل الناس كلهم وقصروا إال النيب 

فصلى هبا الظهر } صلى اهللا عليه وسلم{فلما كان يوم التروية توجهوا إىل مىن فأهلوا باحلج فركب رسول اهللا 
س فأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار والعصر واملغرب والعشاء والفجر مث مكث قليال حىت طلعت الشم

وال تشك قريش إال أنه واقف عند املشعر احلرام كما كانت قريش تصنع يف } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
حىت إذا أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل هبا حىت } صلى اهللا عليه وسلم{اجلاهلية فأجاز رسول اهللا 

  ر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناسإذا زاغت الشمس أم
على حجه فأرى الناس مناسكهم وأعلمهم سنن حجهم } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق ومضى رسول اهللا 

  وخطب للناس خطبته اليت بني فيها ما بني فحمد اهللا وأثين عليه مث قال
م بعد عامي هذا هبذا املوقف أبدا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم أيها الناس امسعوا قويل فإين ال أدري لعلي ال ألقاك

عليكم حرام إىل أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن 
أعمالكم وقد بلغت فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إىل من ائتمنه عليها وإن كان ربا موضوع ولكن لكم رءوس 

  م ال تظلمون وال تظلمونأموالك
قضي اهللا أنه ال ربا وإن ربا عباس بن عبد املطلب موضوع كله وأن كل دم كان يف اجلاهلية موضوع وإن أول 

دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب وكان مسترضعا يف بين ليث فقتلته هذيل فهو أول ما أبدأ به 
  من دماء اجلاهلية
اس فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به أما بعد أيها الن

  مما حتقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم
أيها الناس إمنا النسيء زيادة يف الكفر يضل به الذين كفروا حيلونه عاما وحيرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم اهللا 



وحيرموا ما أحل اهللا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السموات واألرض  ٣٧وبة فيحلوا ما حرم اهللا الت
 ٣٦وإن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا يف كتاب اهللا يوم خلق السموات واألرض منها أربعة حرم التوبة 

  ثالثة متوالية ورجب مضر الذي هو بني مجادي وشعبان

علي نسائكم حقا وهلن عليكم حقا لكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه  أما بعد أيها الناس فإن لكم
وعليهن أن ال يأتني بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن اهللا قد أذن لكم أن هتجروهن يف املضاجع وتضربوهن ضربا غري 

ال ميلكن ألنفسهن مربح فإن انتهني فلهن رزقهن وكسوهتن باملعروف واستوصوا بالنساء خريا فإهنن عندكم عوان 
شيئا وإنكم إمنا أخذمتوهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمات اهللا فاعقلوا أيها الناس قويل فإين قد بلغت وقد 

  تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا بينا كتاب اهللا وسنة نبيه
ن املسلمني إخوة فال حيل المرئ من أخيه إال ما أيها الناس امسعوا قويل واعقلوه تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم وأ

  أعطاه عن طيب نفس منه فال تظلمن أنفسكم
  اللهم أشهد} صلى اهللا عليه وسلم{اللهم هل بلغت فذكر أن الناس قالوا اللهم نعم فقال رسول اهللا 

 فما أنتم قائلون قال للناس يف خطبته وأنتم تسألون عين} صلى اهللا عليه وسلم{ويف حديث جابر أن رسول اهللا 
  قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت

  فقال
بإصبعه السبابة يرفعها إىل السماء وينكبها إىل الناس اللهم أشهد اللهم أشهد ثالث مرات مث أذن مث أقام فصلى 

لصخرات الظهر مث أقام فصلى العصر ومل يصل بينهما شيئا مث ركب حىت أتى املوقف فجعل بطن ناقته القصواء إىل ا
  وجعل جبل املشاة بني يديه

واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حىت غربت الشمس وذهبت الصفرة قليال حىت غاب القرص وأردف أسامة بن زيد 
خلفه ودفع وقد شنق القصواء الزمام حىت أن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمىن أيها الناس السكينة 

ال أرخى هلا قليال حىت تصعد مث أتى املزدلقة فصلى هبا املغرب والعشاء بأذان واحدة السكينة كلما أتى جبال من اجلب
حىت طلع الفجر فصلى الفجر حني } صلى اهللا عليه وسلم{وإقامتني ومل يسبح بينهما شيئا مث اضطجع رسول اهللا 

فدعا اهللا وكربه وهلله ووحده  تبني له الصبح بأذان وإقامة مث ركب القصواء حىت أتى املشعر احلرام فاستقبل القبلة
فلم يزل واقفا حىت أصفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس حىت أتى بطن حمر فحرك قليال 

مث سلك الطريق الوسطى اليت خترج على اجلمرة الكربى حىت أتى اجلمرة اليت عند الشجرة فرماها بسبع حصات 
لوادي مث انصرف إىل املنحر فنحر ثالثا وستني بدنة بيده مث أعطى عليا فنحر يكرب مع كل حصاة منها رمى من بطن ا

ما غربوا شركة يف هديه مث أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت يف قدر فطبخت فأكال من حلمها وشربا من مرقها مث 
وهم يسقون إىل البيت فأفاض وصلى مبكة الظهر فأتى بين عبد املطلب } صلى اهللا عليه وسلم{ركب رسول اهللا 

على زمزم فقال انزعوا يا بين عبد املطلب فلوال أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب 
  منه

وهو } صلى اهللا عليه وسلم{ويروي أن ربيعة بن أمية بن خلف هو الذي كان يصرخ يف الناس بقول رسول اهللا 
قل أيها الناس إن رسول اهللا يقول هل تدرون أي شهر هذا فيقوله  }صلى اهللا عليه وسلم{بعرفة يقول له رسول اهللا 

هلم فيقولون الشهر احلرام فيقول هلم إن اهللا قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إىل أن تلقوا ربكم كحرمة شهركم 



فيقول قل  هذا مث يقول أيها الناس إن رسول اهللا يقول هل تدرون أي بلد هذا قال فيصرخ به فيقولون البلد احلرام
  هلم إن اهللا قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إىل أن تلقوا ربكم كحرمة بلدكم هذا

مث يقول قل يا أيها الناس إن رسول اهللا يقول هل تدرون أي يوم هذا فيقول هلم فيقولون يوم احلج األكرب فيقول قل 
  يومكم هذاهلم إن اهللا قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إىل أن تلقوا ربكم كحرمة 

صلى {وإن لعاهبا ليقع على رأسي ورسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{وقال عمرو بن خارجة وقفت حتت ناقة النيب 
واقف بعرفة فسمعته وهو يقول أيها الناس إن اهللا قد أدى إىل كل ذي حق حقه فال وصية لوارث } اهللا عليه وسلم

أبيه أو توىل غري مواليه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال  والولد للفراش وللعاهر احلجر ومن ادعى إىل غري
  يقبل اهللا له صرفا وال عدال

  بعرفة قال هذا املوقف للجبل الذي هو عليه وكل عرفة موقف} صلى اهللا عليه وسلم{وملا وقف رسول اهللا 
  وقال حني وقف على قزح صبيحة املزدلفة هذا املوقف وكل املزدلفة موقف

  ملا حنر باملنحر مبىن قال هذا املنحر وكل مين منحر مث
احلج وقد أراهم مناسكهم وأعلمهم ما فرض عليهم من حجهم من } صلى اهللا عليه وسلم{فقضي رسول اهللا 

املوقف ورمى اجلمار وطواف البيت وما أحل هلم يف حجهم وما حرم عليهم فكانت حجة البالغ وحجة الوداع 
  مل حيج بعدها} ى اهللا عليه وسلمصل{وذلك أن رسول اهللا 

  وعلى آله أمجعني} صلى اهللا عليه وسلم{ذكر مصيبة األولني واآلخرين من املسلمني بوفاة رسول اهللا 

من حجة الوداع أقام باملدينة بقية ذي احلجة واحملرم وصفرا وضرب } صلى اهللا عليه وسلم{وملا قفل رسول اهللا 
عث الذي أمر إليه أسامة بن زيد وأمره أن يوطيء اخليل ختوم البلقاء والداروم من على الناس بعثا إىل الشام وهو الب

صلى اهللا عليه {أرض فلسطني فتجهز الناس وأوعب مع أسامة املهاجرون األولون وكان آخر بعث بعثه رسول اهللا 
أراد به من رمحته وكرامته فبينا الناس على ذلك ابتديء صلوات اهللا عليه بشكوه الذي قبضه اهللا فيه إىل ما } وسلم

فيما } صلى اهللا عليه وسلم{يف ليال بقني من صفر أو يف أول شهر ربيع األول فكان أول ما ابتديء به رسول اهللا 
ذكر أنه خرج إىل بقيع الغرقد من جوف الليل فاستغفر هلم مث رجع إىل أهله فلما أصبح ابتديء بوجعه من يومه 

  ذلك

من جوف } صلى اهللا عليه وسلم{قال بعثين رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا  حدث أبو مويهبة موىل رسول
الليل فقال يا أبا مويهبة إين قد أمرت أن استغفر ألهل هذا البقيع فانطلق معي فانطلقت معه فلما وقف بني أظهرهم 

أقبلت الفنت كقطع الليل املظلم يتبع قال السالم عليكم يا أهل املقابر ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه 
  آخرها أوهلا اآلخرة شر من األوىل مث أقبل علي فقال يا أبا مويهبة إين

قد أوتيت مفاتح خزائن الدنيا واخللد فيها مث اجلنة فخريت بني ذلك وبني لقاء ريب واجلنة فقلت بأيب أنت وأمي فخذ 
  واهللا يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ريب واجلنةمفاتح خزائن الدنيا واخللد فيها مث اجلنة قال ال 

  مث استغفر ألهل البقيع مث انصرف فبدأ به وجعه الذي قبضه اهللا فيه
من البقيع فوجدين وأنا أجد صداعا يف رأسي } صلى اهللا عليه وسلم{وقالت عائشة رضي اهللا عنها رجع رسول اهللا 
  ارأساهوأنا أقول وارأساه فقال بل أنا واهللا يا عائشة و



قالت مث قال وما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك فقلت واهللا لكأين بك لو قد 
وتتام به وجعه } صلى اهللا عليه وسلم{فعلت ذلك لرجعت إىل بييت فأعرست فيه ببعض نسائك فتبسم رسول اهللا 

  فاستأذهنن يف أن ميرض يف بييت فأذن له وهو يدور على نسائه حىت استعز به وهو يف بيت ميمونة فدعا نساءه
كن يومئذ تسعا عائشة بنت أيب بكر الصديق وحفصة } صلى اهللا عليه وسلم{ويف غري حديث عائشة أن نساءه 

بنت عمر بن اخلطاب وأم حبيبة بنت أيب سفيان بن حرب وأم سلمة بنت أيب أمية بن املغرية وزينب بنت جحش 
ونة بنت احلارث بن حزن اهلاللية وجويرية بنت احلارث بن أيب ضرار املصطلقية وسودة بنت زمعة القرشيات وميم

  وصفية بنت حيي بن أخطب من بين النضري

وتوىف منهن قبله عليه السالم خدجية بنت خويلد وزيرته } صلى اهللا عليه وسلم{فهؤالء التسع هن الاليت تويف عنهن 
صلى اهللا {اهيم فإنه لسريته مارية القبطية ومل يتزوج عليها رسول اهللا على اإلسالم وأم بنيه وبناته كلهم ما خال إبر

حىت ماتت وزينب بنت خزمية من بين هالل بن عامر بن صعصعة وكانت تسمى أم املساكني لرمحتها } عليه وسلم
عليه  صلى اهللا{إياهم ورقتها عليهم فزينب هذه وخدجية توفيتا قبله وهبما كمل عدد من بين عليه رسول اهللا 

  من أزواجه ممن اتفق العلماء عليه إحدى عشرة امرأة تويف منهن عن تسع كما ذكرنا} وسلم
وقد عقد عليه السالم على نساء غريهن فلم ينب يف املشهور من أقاويل العلماء بواحدة منهن فاستغنينا لذلك عن 

  ذكرهن
استأذن أزواجه أن ميرض يف بيتها فأذن له ملا } صلى اهللا عليه وسلم{ونرجع اآلن إىل حديث عائشة زوج النيب 

ميشي بني رجلني من أهله أحدمها الفضل بن عباس ورجل آخر } صلى اهللا عليه وسلم{قالت فخرج رسول اهللا 
  عاصبا رأسه ختط قدماه حىت دخل بييت

  وعن ابن عباس أن الرجل اآلخر هو علي بن أيب طالب
د به وجعه فقال هريقوا علي من سبع قرب من آبار شىت حىت واشت} صلى اهللا عليه وسلم{مث غمر رسول اهللا 

  أخرج إىل الناس فأعهد إليهم
  فأقعدناه يف خمضب حلفصة بنت عمر مث صببنا عليه املاء حىت طفق يقول حسبكم حسبكم

خرج عاصبا رأسه حىت جلس على } صلى اهللا عليه وسلم{قال الزهري حدثين أبو أيوب بن بشري أن رسول اهللا 
 مث كان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحد واستغفر هلم فأكثر الصالة عليهم مث قال إن عبدا من عباد املنرب

اهللا خريه اهللا بني الدنيا واآلخرة وبني ما عنده فاختار ما عند اهللا ففهمها أبو بكر وعرف أن نفسه يريد فبكى وقال 
  بل نفديك بأنفسنا وأبنائنا فقال على رسلك يا أبا

قالت ففعلنا فاغتسل مث ذهب لينوي فأغمي عليه مث أفاق فقال أصلي الناس قلنا ال هم ينتظرونك يا رسول اهللا قال 
ضعوا يل ماء يف املخضب قالت فاغتسل مث ذهب لينوي فأغمي عليه مث أفاق فقال أصلي الناس قلنا ال هم 

مث ذهب لينوي فأغمي عليه مث أفاق فقال  ينتظرونك يا رسول اهللا قال ضعوا يل ماء يف املخضب فقعد فاغتسل
} صلى اهللا عليه وسلم{أصلي الناس قلنا ال هم ينتظرونك يا رسول اهللا والناس عكوف يف املسجد ينتظرون النيب 

إىل أيب بكر بأن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن } صلى اهللا عليه وسلم{لصالة العشاء اآلخرة فأرسل النيب 
يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجال رقيقا يا عمر صل بالناس فقال } اهللا عليه وسلمصلى {رسول اهللا 

  له عمر أنت أحق بذلك فصلى أبو بكر تلك األيام



جاء بالل يؤذنه بالصالة فقال مروا } صلى اهللا عليه وسلم{ومن حديث األسود عن عائشة قالت ملا ثقل رسول اهللا 
  أبا بكر فليصل بالناس

الت فقلت يا رسول اهللا إن أبا بكر رجل أسيف وإنه مىت يقم مقامك ال يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا ق
بكر فليصل بالناس قالت فقلت حلفصة قويل له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه مىت يقم مقامك ال يسمع الناس فلو 

كن الننت صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل إن} صلى اهللا عليه وسلم{أمرت عمر فقالت له فقال رسول اهللا 
من نفسه خفة فقام } صلى اهللا عليه وسلم{بالناس قالت فأمروا أبا بكر فلما دخل يف الصالة وجد رسول اهللا 

يهادي بني رجلني ورجاله ختطان يف األرض فلما دخل املسجد ومسع أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأومأ إليه رسول 
حىت جلس عن يسار أيب بكر فكان } صلى اهللا عليه وسلم{أقم مكانك فجاء رسول اهللا } لمصلى اهللا عليه وس{اهللا 

صلى اهللا {يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصالة رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
  ويقتدي الناس بصالة أيب بكر} عليه وسلم

  يف نفر من} صلى اهللا عليه وسلم{كان عند رسول اهللا وعن عبد اهللا بن زمعة بن األسود أنه 

قالت ففعلنا فاغتسل مث ذهب لينوي فأغمي عليه مث أفاق فقال أصلي الناس قلنا ال هم ينتظرونك يا رسول اهللا قال 
ضعوا يل ماء يف املخضب قالت فاغتسل مث ذهب لينوي فأغمي عليه مث أفاق فقال أصلي الناس قلنا ال هم 

ا رسول اهللا قال ضعوا يل ماء يف املخضب فقعد فاغتسل مث ذهب لينوي فأغمي عليه مث أفاق فقال ينتظرونك ي
} صلى اهللا عليه وسلم{أصلي الناس قلنا ال هم ينتظرونك يا رسول اهللا والناس عكوف يف املسجد ينتظرون النيب 

يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن  إىل أيب بكر بأن} صلى اهللا عليه وسلم{لصالة العشاء اآلخرة فأرسل النيب 
يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجال رقيقا يا عمر صل بالناس فقال } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

  له عمر أنت أحق بذلك فصلى أبو بكر تلك األيام
ل يؤذنه بالصالة فقال مروا جاء بال} صلى اهللا عليه وسلم{ومن حديث األسود عن عائشة قالت ملا ثقل رسول اهللا 

  أبا بكر فليصل بالناس
قالت فقلت يا رسول اهللا إن أبا بكر رجل أسيف وإنه مىت يقم مقامك ال يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا 

بكر فليصل بالناس قالت فقلت حلفصة قويل له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه مىت يقم مقامك ال يسمع الناس فلو 
إنكن الننت صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل } صلى اهللا عليه وسلم{ر فقالت له فقال رسول اهللا أمرت عم

من نفسه خفة فقام } صلى اهللا عليه وسلم{بالناس قالت فأمروا أبا بكر فلما دخل يف الصالة وجد رسول اهللا 
ذهب يتأخر فأومأ إليه رسول  يهادي بني رجلني ورجاله ختطان يف األرض فلما دخل املسجد ومسع أبو بكر حسه

حىت جلس عن يسار أيب بكر فكان } صلى اهللا عليه وسلم{أقم مكانك فجاء رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 
صلى اهللا {يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصالة رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
  بصالة أيب بكرويقتدي الناس } عليه وسلم

  يف نفر من} صلى اهللا عليه وسلم{وعن عبد اهللا بن زمعة بن األسود أنه كان عند رسول اهللا 

املسلمني ملا استعز به ودعاه بالل إىل الصالة فقال مروا من يصلي بالناس قال فخرجت فإذا عمر يف الناس وكان 
صوته وكان عمر } صلى اهللا عليه وسلم{ع رسول اهللا أبو بكر غائبا فقلت قم يا عمر فصل بالناس فقام فلما كرب مس

فأين أبو بكر يأىب اهللا ذلك واملسلمون يأىب اهللا ذلك واملسلمون } صلى اهللا عليه وسلم{رجال جمهرا فقال رسول اهللا 



فبعث إىل أيب بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصالة فصلى أبو بكر بالناس يريد ما بعد من الصلوات فقال يل 
أمرك } صلى اهللا عليه وسلم{ر وحيك ماذا صنعت يف يا ابن زمعة واهللا ما ظننت حني أمرتين إال أن رسول اهللا عم

  بذلك ولوال ذلك ما صليت بالناس
بذلك ولكين حني مل أر أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصالة } صلى اهللا عليه وسلم{قلت واهللا ما أمرين رسول اهللا 

  للناس
كشف الستارة يوم االثنني والناس } صلى اهللا عليه وسلم{قال آخر نظرة نظرهتا إىل رسول اهللا وعن أنس بن مالك 

} صلى اهللا عليه وسلم{صفوف يف الصالة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف مث تبسم رسول اهللا 
بكر على عقبه ليصل ونكص أبو } صلى اهللا عليه وسلم{ضاحكا فبهتنا وحنن يف الصالة من فرح خبروج النيب 

} صلى اهللا عليه وسلم{خارج للصالة فأشار إليهم رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{الصف وظن أن رسول اهللا 
  بيده أن أمتوا صالتكم مث دخل فأرخى الستر فتويف من يومه ذلك

صبح وأنه ملا رفع إىل الناس كان وهم يصلون ال} صلى اهللا عليه وسلم{ويف رواية عن أنس أن خروج رسول اهللا 
صلى اهللا {الستر وقام على باب عائشة فكاد املسلمون يفتنون يف صالهتم فرحا به حني رأوه قال وتبسم رسول اهللا 

أحسن هيئة منه } صلى اهللا عليه وسلم{سرورا ملا رأى من هيئتهم يف صالهتم وما رأيت رسول اهللا } عليه وسلم
  قد أفرق من وجعه} صلى اهللا عليه وسلم{م يرون أن رسول اهللا تلك الساعة قال مث رجع وانصرف الناس وه

وعن سعيد بن جبري قال قال ابن عباس يوم اخلميس وما يوم اخلميس مث بكى حىت بل دمعه احلصا قلت يا ابن عباس 
  وما يوم اخلميس قال اشتد

ي إىل املدينة يعين اجليش الذي هبطت وهبط الناس مع} صلى اهللا عليه وسلم{وعن أسامة بن زيد قال ملا ثقل النيب 
وقد أصمت فال يتكلم وجعل } صلى اهللا عليه وسلم{كان هتيأ للخروج معه يف بعثه قال فدخلت على رسول اهللا 

  يرفع يديه إىل السماء مث يضعهما علي
  أعرف أنه يدعو يل

} صلى اهللا عليه وسلم{هللا وذكر ابن إسحاق من حديث أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب مليكة أن مما تكلم به رسول ا
للناس يوم صلى قاعدا عن ميني أيب بكر أن قال هلم ملا فرغ من الصالة وأقبل عليهم فكلمهم رافعا صوته حىت خرج 
صوته من باب املسجد يقول يا أيها الناس سعرت الناس وأقبلت الفنت كقطع الليل املظلم إين واهللا ما متسكون علي 

  حل القرآن ومل أحرم إال ما حرم القرآنبشيء إين مل أحل إال ما أ
من كالمه قال له أبو بكر يا رسول اهللا إين أراك قد أصبحت } صلى اهللا عليه وسلم{قال فلما فرغ رسول اهللا 

} صلى اهللا عليه وسلم{بنعمة من اهللا وفضل كما حنب واليوم يوم بنت خارجة أفآتيها قال نعم مث دخل رسول اهللا 
  هله بالسنحوخرج أبو بكر إىل أ

صلى اهللا {وعن عبد اهللا بن عباس قال خرج يومئذ علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه على الناس من عند رسول اهللا 
  قال أصبح حبمد اهللا بارئا} صلى اهللا عليه وسلم{فقال له الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول اهللا } عليه وسلم

 عبد العصا بعد ثالث مرات أحلف باهللا لقد رأيت املوت يف وجه قال فأخذ العباس بيده مث قال يا علي أنت واهللا
صلى اهللا {كما كنت أعرفه يف وجوه بين عبد املطلب فانطلق بنا إىل رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
  فإن كان هذا األمر فينا عرفناه وإن كان يف غرينا أمرناه فأوصى بنا الناس} عليه وسلم

حني اشتد } صلى اهللا عليه وسلم{واهللا ال أفعل واهللا لئن منعناه ال يؤتيناه أحد بعده فتوىف رسول اهللا فقال علي إين 



  الضحى من ذلك اليوم
  أيها الناس من كان عنده شيء فلريده وال يقل رجل فضوح الدنيا إال وإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح اآلخرة

م غللتها يف سبيل اهللا قال ومل غللتها قال كنت إليها حمتاجا قال فقام رجل فقال يا رسول اهللا عندي ثالثة دراه
خذها منه يا فضل مث قال من خشي من نفسه شيئا فليقم أدع له فقام رجل فقال يا رسول اهللا إين لكذوب وإين 

  لفاحش وإين لنؤم
  فقال اللهم ارزقه الصدق واذهب عنه النوم إذا أراد

   إين لكذاب وإين ملنافق وما شيء أو إن شيء إال قد جئتهمث قام رجل فقال واهللا يا رسول اهللا

يا ابن اخلطاب فضوح } صلى اهللا عليه وسلم{فقال فضحت نفسك أيها الرجل فقال النيب  فقام عمر بن اخلطاب
  الدنيا أهون من فضوح اآلخرة اللهم ارزقه صدقا وإميانا وصري أمره إىل خري

مث قال عمر معي وأنا مع عمر واحلق بعدي مع عمر } صلى اهللا عليه وسلم{فقال عمر كلمة فضحك رسول اهللا 
  حيث كان
كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه باملعوذات وينفث قالت فلما } صلى اهللا عليه وسلم{ائشة أن رسول اهللا وعن ع

  اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه وأمسح عنه بيمينه رجاء بركتها
وال اغبط أحدا هبون موت } صلى اهللا عليه وسلم{وعنها قالت ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول اهللا 

  } صلى اهللا عليه وسلم{ي رأيت من شدة موت رسول اهللا بعد الذ
وهو باملوت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده يف } صلى اهللا عليه وسلم{وقالت رضي اهللا عنها رأيت رسول اهللا 

  باملاء مث يقول اللهم أعين على منكرات املوت أو سكرات املوت} صلى اهللا عليه وسلم{القدح مث ميسح وجهه 
طفق يلقي مخيصة على وجهه } صلى اهللا عليه وسلم{عن عبد اهللا بن عباس أيضا قاال ملا نزل برسول اهللا وعنها و

  فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
  حيذرهم مثل ما صنعوا

هبطت وهبط الناس معي إىل املدينة يعين اجليش الذي } يه وسلمصلى اهللا عل{وعن أسامة بن زيد قال ملا ثقل النيب 
وقد أصمت فال يتكلم وجعل } صلى اهللا عليه وسلم{كان هتيأ للخروج معه يف بعثه قال فدخلت على رسول اهللا 

  يرفع يديه إىل السماء مث يضعهما علي
  أعرف أنه يدعو يل

} صلى اهللا عليه وسلم{مليكة أن مما تكلم به رسول اهللا وذكر ابن إسحاق من حديث أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب 
للناس يوم صلى قاعدا عن ميني أيب بكر أن قال هلم ملا فرغ من الصالة وأقبل عليهم فكلمهم رافعا صوته حىت خرج 
لي صوته من باب املسجد يقول يا أيها الناس سعرت الناس وأقبلت الفنت كقطع الليل املظلم إين واهللا ما متسكون ع

  بشيء إين مل أحل إال ما أحل القرآن ومل أحرم إال ما حرم القرآن
من كالمه قال له أبو بكر يا رسول اهللا إين أراك قد أصبحت } صلى اهللا عليه وسلم{قال فلما فرغ رسول اهللا 

} يه وسلمصلى اهللا عل{بنعمة من اهللا وفضل كما حنب واليوم يوم بنت خارجة أفآتيها قال نعم مث دخل رسول اهللا 
  وخرج أبو بكر إىل أهله بالسنح



صلى اهللا {وعن عبد اهللا بن عباس قال خرج يومئذ علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه على الناس من عند رسول اهللا 
  قال أصبح حبمد اهللا بارئا} صلى اهللا عليه وسلم{فقال له الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول اهللا } عليه وسلم

بيده مث قال يا علي أنت واهللا عبد العصا بعد ثالث مرات أحلف باهللا لقد رأيت املوت يف وجه قال فأخذ العباس 
صلى اهللا {كما كنت أعرفه يف وجوه بين عبد املطلب فانطلق بنا إىل رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
  وصى بنا الناسفإن كان هذا األمر فينا عرفناه وإن كان يف غرينا أمرناه فأ} عليه وسلم

حني اشتد } صلى اهللا عليه وسلم{فقال علي إين واهللا ال أفعل واهللا لئن منعناه ال يؤتيناه أحد بعده فتوىف رسول اهللا 
  الضحى من ذلك اليوم

يف ذلك اليوم حني دخل املسجد فاضطجع يف } صلى اهللا عليه وسلم{وقالت عائشة رضي اهللا عنها رجع رسول اهللا 
يف يده } صلى اهللا عليه وسلم{رجل من آل أيب بكر ويف يده سواك أخضر فنظر إليه رسول اهللا حجري فدخل علي 

نظرا عرفت أنه يريده فقلت يا رسول اهللا أحتب أن أعطيك هذا السواك قال نعم قالت فأخذته فمضغته له حىت لينته 
} صلى اهللا عليه وسلم{ت رسول اهللا مث أعطيته إياه قالت فاسنت به كأشد ما رأيته اسنت بسواك قط مث وضعه ووجد

يثقل يف حجري فذهبت انظر يف وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول بل الرفيق األعلى من اجلنة قالت فقلت 
  خريت فاخترت والذي بعثك باحلق

ا منه وقالت كان عليه السالم كثريا ما أمسعه يقول إن اهللا مل يقبض نبيا حىت خيريه فلما حضر كان آخر كلمة مسعته
  وهو يقول بل الرفيق األعلى من اجلنة

  فقلت إذا واهللا ال خيتارنا وعرفت أنه الذي كان يقول لنا إن نبيا مل يقبض حىت خيري
  } صلى اهللا عليه وسلم{قالت وقبض رسول اهللا 

باه من كرب املوت ما وجد قالت فاطمة واكر} صلى اهللا عليه وسلم{وعن أنس بن مالك قال ملا وجد رسول اهللا 
ال كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك } صلى اهللا عليه وسلم{لكربك يا أبة فقال النيب 
  منه أحدا ملوافاة يوم القيامة

أن قال ال يترك جبزيرة العرب } صلى اهللا عليه وسلم{وقالت عائشة رضي اهللا عنها كان آخر ما عهد رسول اهللا 
  دينان

عند موته الصالة وما ملكت أميانكم حىت جعل } صلى اهللا عليه وسلم{كان عامة وصية رسول اهللا وقالت أم سلمة 
  يلجلجها يف صدره وما يقبض هبا لسانه
  فلم أر يوما كان أقبح منه} صلى اهللا عليه وسلم{وقال أنس بن مالك شهدته يوم تويف 

دوليت مل أظلم فيه أحدا فمن سفهي وحداثة سين بني سحري وحنري ويف } صلى اهللا عليه وسلم{وقالت عائشة تويف 
قبض وهو يف حجري مث وضعت رأسه على وسادة وقمت التدم مع النساء } صلى اهللا عليه وسلم{أن رسول اهللا 
  وأضرب وجهي

من الشهر بعد اتفاقهم } صلى اهللا عليه وسلم{واختلف أهل العلم هبذا الشأن يف اليوم الذي تويف فيه رسول اهللا 
  نه تويف يوم االثنني يف شهر ربيع األولعلى أ

فذكر الواقدي ومجهور الناس أنه تويف يوم االثنني الثنيت عشرة خلت من ربيع األول لتمام عشر سنني من مقدمة 
املدينة وهذا ال يصح وقد جرى فيه على العلماء من الغلط ما علينا بيانه وذلك أن املسلمني قد أمجعوا على أن وقفة 

بعرفة يف حجة الوداع كانت يوم اجلمعة تاسع ذي احلجة من سنة عشر فاستهل هالل } اهللا عليه وسلم صلى{النيب 



ذي احلجة على هذا ليلة اخلميس مث ال خيلو شهر ذي احلجة واحملرم بعده من سنة إحدى عشرة مث صفر بعده أن 
 وواحد ناقصا أو اثنان منها ناقصني تكون هذه األشهر الثالثة كاملة كلها أو ناقصة كلها أو اثنان منها كاملني

  وواحد كامال وأيا ما قدرت من ذلك واعتربته مل جتد الثاين عشر من ربيع األول يكون يوم االثنني أصال
نصف } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر أبو جعفر الطربي بإسناد يرفعه إىل فقهاء أهل احلجاز قالوا قبض رسول اهللا 

  مضتا من شهر ربيع األول النهار يوم االثنني لليلتني
وهذا القول وإن خالف ما ذكره مجهور العلماء فإنه أوىل بالصواب وأمكن أن يكون حقا فإنه إن كانت األشهر 

الثالثة كل شهر منها من تسعة وعشرين يوما كان استهالل شهر ربيع األول على ذلك باألحد فكان يوم االثنني 
  ثانية

تويف أول يوم من شهر ربيع األول وهذا أيضا أمكن وأكثر إذ }  عليه وسلمصلى اهللا{وقد حكي اخلوارزمي أنه 
  اتصال النقص يف ثالثة أشهر ال يكون إال قليال واهللا تعاىل أعلم

وارتفعت الرنة عليه وسجته املالئكة دهش الناس كما روي عن غري } صلى اهللا عليه وسلم{وملا تويف رسول اهللا 
م وافحموا واختلطوا فمنهم من خبل ومنهم من اصمت ومنهم من أقعد إىل واحد من الصحابة وطاشت عقوهل

صلى {األرض فكان عمر رضي اهللا عنه ممن خبل فجعل يصيح ويقول أن رجاال من املنافقني يزعمون أن رسول اهللا 
مه أربعني تويف وإنه واهللا ما مات ولكنه ذهب إىل ربه كما ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قو} اهللا عليه وسلم

كما رجع موسى فليقطعن } صلى اهللا عليه وسلم{ليلة مث رجع إليهم بعد أن قيل قد مات واهللا لريجعن رسول اهللا 
  مات} صلى اهللا عليه وسلم{أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول اهللا 

  وأما عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فاخرس حىت جعل يذهب به وجياء وال يتكلم
  اهللا عنه فلم يستطع حراكا واقعد علي رضي

  وأضين عبد اهللا بن أنيس
وبلغ اخلرب أبا بكر رضي اهللا عنه وهو بالسنح فجاء وعيناه هتمالن وزفراته تتردد يف صدره وغصصه ترتفع كقطع 

فأكب } صلى اهللا عليه وسلم{احلرة وهو يف ذلك رضوان اهللا عليه جلد العقل واملقالة حىت دخل على رسول اهللا 
كشف عن وجهه ومسحه وقبل جبينه وجعل يبكي ويقول بأيب أنت وأمي طبت حيا وميتا ولنقطع ملوتك ما مل عليه و

ينقطع ملوت أحد من األنبياء من النبوة فعظمت عن الصفة وجللت عن البكاء وخصصت حىت صرت مسالة 
انك هنيت عن البكاء وعممت حىت صرنا فيك سواء ولوال أن موتك كان اختيارا جلدنا ملوتك بالنفوس ولوال 

النفذنا عليك ماء الشون فأما ما ال نستطيع نفيه عنا فكمد وأدناف يتخالفان ال يربحان اللهم فأبلغه عنا اذكرنا يا 
حممد عند ربك ولنكن من بالك فلوال ما خلفت من السكينة مل نقم ملا خلفت من الوحشة اللهم أبلغ نبيك عنا 

  واحفظه فينا
صلى اهللا عليه {م يف عظيم غمراهتم وشديد سكراهتم فقام فيهم خبطبة جلها الصالة على النيب مث خرج إىل الناس وه

  وقال فيها} وسلم
أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وخامت أنبيائه وأشهد أن الكتاب كما نزل 

  قال وأن اهللا هو احلق املبني يف كالم طويل مث قال وأن الدين كما شرع وأن احلديث كما حدث وأن القول كما



أيها الناس من كان يعبد حممدا فإن حممدا قد مات ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال ميوت وإن اهللا قد تقدم إليكم 
 يف أمره فال تدعوه جزعا قال اهللا تبارك وتعاىل وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل افائن مات أو قتل

  ١٤٤انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا شيئا وسيجزي اهللا الشاكرين آل عمران 
ما عنده على ما عندكم وقبضه إىل ثوابه وخلف فيكم كتابه } صلى اهللا عليه وسلم{وإن اهللا سبحانه قد اختار لنبيه 

وال  ١٣٥ين آمنوا كونوا قوامني بالقسط النساء وسنة نبيه فمن أخذ هبما عرف ومن فرق بينهما أنكر يا أيها الذ
يشغلنكم الشيطان مبوت نبيكم وال يلفتنكم عن دينكم فعاجلوا الشيطان باخلزي تعجزوه وال تستنظروه فليلحق 

  بكم
فلما فرغ من خطبته التفت إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال يا عمر أنت الذي بلغين عنك أنك تقول على 

صلى اهللا عليه {والذي نفس عمر بيده ما مات نيب اهللا أما علمت أن رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{باب النيب 
  قال يوم كذا كذا وكذا وقال يوم كذا كذا وكذا وقال اهللا تعاىل يف كتابه إنك ميت وإهنم ميتون} وسلم
  الزمر ٣٠

ا نزل بنا أشهد أن الكتاب كما نزل وأن احلديث فقال عمر واهللا لكأين مل أمسع هبا يف كتاب اهللا تعاىل قبل ذلك مل
  كما حدث وأن اهللا تبارك وتعاىل حي ال ميوت صلوات اهللا على رسوله وعند اهللا حنتسب رسوله

يف بيت عائشة } صلى اهللا عليه وسلم{ويف بعض سياق هذا اخلرب أن أبا بكر رضي اهللا عنه ملا دخل على رسول اهللا 
مسجي يف ناحية البيت عليه برد حربة أقبل حىت كشف عن وجه رسول اهللا } ه وسلمصلى اهللا علي{ورسول اهللا 

مث أقبل عليه فقبله مث قال بأيب أنت وأمي أما املوتة اليت كتبها اهللا عليك فقد ذقتها مث لن } صلى اهللا عليه وسلم{
  خرج وعمر يكلم الناس فقال مث} صلى اهللا عليه وسلم{تصيبك بعدها موتة أبدا مث رد الربد على وجه رسول اهللا 

  يا عمر أنصت
فأىب إال أن يتكلم فلما رآه أبو بكر ال ينصت أقبل يكلم الناس فلما مسع الناس كالم أيب بكر أقبلوا عليه وتركوا 

  عمر فحمد اهللا أبو بكر وأثىن عليه مث قال

إن اهللا حي ال ميوت مث تال هذه اآلية يا أيها الناس إنه من كان يعبد حممدا فإن حممدا قد مات ومن كان يعبد اهللا ف
إىل أخر  ١٤٤وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل افائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم آل عمران 

  اآلية
قال فواهللا لكأن الناس مل يعلموا أن هذه اآلية نزلت حىت تالها أبو بكر يومئذ وأخذها الناس عن أيب بكر فإمنا هي يف 

  أفواههم
وقال عمر رضي اهللا عنه واهللا ما هو إال أن مسعت أبا بكر تالها فعقرت حىت وقعت إىل األرض ما حتملين رجالي 

  قد مات} صلى اهللا عليه وسلم{وعرفت أن رسول اهللا 
  وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فيما كان منه يومئذ

  لعمري لقد أيقنت أنك ميت
  ولكنما أبدي الذي قلته اجلزع

  يغيب الوحي عنا لفقده وقلت
  كما غاب موسى مث يرجع كما رجع

  وكان هواي أن تطول حياته



  وليس حلي يف بقا ميت طمع
  فلما كشفنا الربد عن حر وجهه
  إذا األمر باجلدع املوعب قد وقع

  فلم تك يل عند املصيبة حيلة
  أرد هبا أهل الشماتة والقذع
  سوى إذن اهللا الذي يف كتابه

  اد به يقعوما أذن اهللا العب
  وقد قلت من بعد املقالة قولة
  هلا يف حلوق الشامتني به بشع

  أال إمنا كان النيب حممد
  إىل أجل وايف به املوت فانقطع
  ندين على العالت منا بدينه

  ونعطي الذي أعطى ومننع ما منع
  ووليت حمزونا بعني سخينة

  أكفكف دمعي والفؤاد قد أنصدع
  وقلت لعيين كل دمع ذخرته

  به إن الشجي له دفعفجودي 
  الطويل

وذكر ابن إسحاق بإسناد يرفعه إىل عبد اهللا بن عباس قال إين ألمشي مع عمر يف خالفته وهو عامد إىل حاجة له 
ويف يده الدرة ما معه غريي وهو حيدث نفسه ويضرب وخشي قدمه بدرته إذ التفت إيل فقال يا ابن عباس هل 

قال قلت ال أدري يا أمري املؤمنني } صلى اهللا عليه وسلم{حني تويف اهللا رسوله تدري ما محلين على مقاليت اليت قلت 
  أنت أعلم

قال فإنه واهللا إن محلين على ذلك إال أين كنت أقرأ هذه اآلية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
} صلى اهللا عليه وسلم{ البقرة فواهللا إن كنت ألظن أن رسول اهللا ١٤٣الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 

  سيبقى يف أمته حىت يشهد عليها بآخر أعماهلا فإنه للذي محلين على أن قلت ما قلت
وبعد } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر موسى بن عقبة أن املقام الذي قام به أبو بكر رضي اهللا عنه بعد وفاة رسول اهللا 

يتوطأ } صلى اهللا عليه وسلم{من بيت رسول اهللا  الذي كان من عمر من القول هو أنه خرج سريعا إىل املسجد
مات فجلس } صلى اهللا عليه وسلم{رقاب الناس حىت جاء املنرب وعمر يكلم الناس ويوعد من زعم أن رسول اهللا 

عمر حني رأي أبا بكر مقبال فقام أبو بكر على املنرب فنادى الناس أن اجلسوا وأنصتوا فتشهد بشهادة احلق مث قال 
قد نعى نبيكم لنفسه وهو حي بني أظهركم ونعى لكم أنفسكم فهو املوت حىت ال يبقى أحد إال اهللا يقول اهللا إن اهللا 

عز وجل وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل افائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
  آل عمران ١٤٤عقبيه فلن يضر اهللا شيئا وسيجزي اهللا الشاكرين 

  الزمر ٣٠ل إنك ميت وإهنم ميتون وقا



  العنكبوت ٥٧األنبياء  ٣٥آل عمران  ١٨٥كل نفس ذائقة املوت  ٧٧وقال 
  القصص ٨٨وقال كل شيء هالك إال وجهه 

  الرمحن ٢٦وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام 

 وبلغ رسالة اهللا وجاهد أعداء اهللا حىت توفاه اهللا مث قال إن اهللا عمر حممدا وأبقاه حىت أقام دين اهللا وأظهر أمر اهللا
صلوات اهللا عليه وهو على ذلك وتركتم على الطريقة فال يهلك هالك إال من بعد البينة فمن كان اهللا ربه فإن اهللا 

توكلوا حي ال ميوت فليعبده ومن كان يعبد حممدا أو يراه إهلا فقد هلك إهله فأفيقوا أيها الناس واعتصموا بدينكم و
على ربكم فإن دين اهللا قائم وإن كلمته باقية وإن اهللا ناصر من نصره ومعز دينه وإن كتاب اهللا بني أظهرنا هو النور 

والشفاء وبه هدى اهللا حممدا وفيه حالل اهللا وحرامه ال واهللا ما نبايل من أجلب علينا من خلق اهللا إن سيوف اهللا 
فال يبقني أحد إال } صلى اهللا عليه وسلم{خالفنا كما جاهدنا مع رسول اهللا  ملسلولة ما وضعناها بعد ولنجاهدن من

  على نفسه
  مث انصرف وانصرف املهاجرون معه

بيعة أيب بكر رضي اهللا عنه وما كان من حتيز األنصار إىل سعد بن عبادة يف سقيفة بين ساعدة ومنتهى أمر املهاجرين 
  معهم

احناز هذا احلي من األنصار إىل سعد بن عبادة يف } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وملا قبض رسول اهللا 
سقيفة بين ساعدة واعتزل علي بن أيب طالب والزبري بن العوام وطلحة بن عبيد اهللا يف بيت فاطمة واحناز بقية 

إن هذا احلي من  املهاجرين إىل أيب بكر واحناز معهم أسيد بن حضري يف بين عبد األشهل فأتى آت إىل أيب بكر فقال
األنصار مع سعد بن عبادة يف سقيفة بين ساعدة قد احنازوا إليه فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا الناس من 

  يف بيته مل يفرغ من أمره قد أغلق دونه الباب أهله} صلى اهللا عليه وسلم{قبل أن يتفاقم أمرهم ورسول اهللا 
  إخواننا هؤالء من األنصار حىت ننظر ما هم عليهقال عمر فقلت أليب بكر انطلق بنا إىل 

قال وكان من حديث السقيفة حني اجتمعت هبا األنصار أن عبد اهللا بن عباس قال أخربين عبد الرمحن بن عوف 
وكنت يف منزله مبىن أنتظره وهو عند عمر يف آخر حجة حجها عمر قال فرجع عبد الرمحن بن عوف من عند عمر 

تظره وكنت أقرئه القرآن فقال يل لو رأيت رجال أتى أمري املؤمنني فقال يا أمري املؤمنني هل لك فوجدين يف منزله أن
  يف فالن يقول واهللا لو قد مات عمر بن اخلطاب لقد بايعت فالنا واهللا ما كانت بيعة أيب بكر غإا فلتة فتمت

  الء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهمقال فغضب عمر فقال إين إن شاء اهللا لقائم العشية يف الناس فمحذرهم هؤ
  مث قال عبد الرمحن

فقلت يا أمري املؤمنني ال تفعل إن املوسم جيمع رعاع الناس وغوغاءهم وإهنم هم الذين يغلبون على قربك حني تقوم 
يف الناس وإين أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطري هبا أولئك عنك كل مطري وال يعوها وال يضعوها على موضعها 

أمهل حىت تقدم املدينة فإهنا دار السنة وختلص بأهل الفقه وإشراف الناس فتقول ما قلت باملدينة متمكنا فيعي أهل ف
  الفقه مقالتك ويضعوهنا موضعها فقال عمر أما واهللا إن شاء اهللا ألقومن بذلك أول مقام أقومه باملدينة

وم اجلمعة عجلت الرواح حني زاغت الشمس فأجد قال ابن عباس فقدمنا املدينة يف عقب ذي احلجة فلما كان ي
سعيد بن زيد بن عمرو ين نفيل جالسا إىل ركن املنرب فجلست حذوه متس ركبيت ركبته فلم انشب أن خرج عمر 



فلما رأيته مقبال قلت لسعيد بن زيد ليقولن العشية على هذا املنرب مقالة مل يقلها منذ استخلف قال فأنكر علي سعيد 
  بن زيد ذلك

قال وما عسى أن يقول مما مل يقل قبله فجلس عمر على املنرب فلما سكت املؤذن قام فأثين على اهللا مبا هو له أهل مث 
قال أما بعد فإين قائل لكم مقالة قد قدر يل أن أقوهلا وال أدري لعلها بني يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليأخذهنا 

صلى اهللا عليه {فال حيل ألحد أن يكذب علي إن اهللا بعث حممدا حيث انتهت به راحلته ومن خشى أن ال يعيها 
صلى اهللا {وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعلمناها ووعيناها ورجم رسول اهللا } وسلم

فيضلوا بترك ورمجنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل واهللا ما جند الرجم يف كتاب اهللا } عليه وسلم
فريضة أنزهلا اهللا وأن الرجم يف كتاب اهللا حق على من زىن إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان 

احلبل أو األعتراف مث إنا قد كنا نقرأ فيما نقرأ من الكتاب ال ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أو كفر بكم أن 
  قال ال تطروين كما أطري عيسى ابن} صلى اهللا عليه وسلم{ترغبوا عن آبائكم أال أن رسول اهللا 

مرمي وقولوا عبد اهللا ورسوله مث إنه قد بلغين أن فالنا قال لو واهللا قد مات عمر بايعت فالنا فال يغرن امرأ أن يقول 
األعناق إن بيعة أيب بكر كانت فلتة فتمت وإهنا قد كانت كذلك إال أن اهللا قد وقى شرها وليس فيكم من تنقطع 

إليه مثل أيب بكر فمن بايع رجال من غري مشورة من املسلمني فإنه ال بيعة له هو وال الذي بايعه تغرة أن يقتال إنه 
أن األنصار خالفوا فاجتمعوا بأشرافهم يف سقيفة بين } صلى اهللا عليه وسلم{كان من خربنا حني تويف اهللا نبيه 

 بن العوام ومن معهما واجتمع املهاجرون إىل أيب بكر فقلت أليب بكر ساعده وختلف عنا علي بن أيب طالب والزبري
انطلق بنا إىل إخواننا هؤالء من األنصار فانطلقنا نؤمهم حىت لقينا منهم رجالن صاحلان فذكرا لنا ما متاأل عليه القوم 

عليكم أن ال تقربوهم يا معشر  وقاال أين تريدون يا معشر املهاجرين قلنا نريد إخواننا هؤالء من األنصار فقاال فال
  املهاجرين اقضوا أمركم
  قال قلت واهللا لنأتينهم

فانطلقنا حىت أتيناهم يف سقيفة بين ساعده فإذا بني ظهرانيهم رجل مزمل فقلت من هذا قالوا سعد بن عبادة فقلت 
  ماله فقالوا وجع

  فلما جلسنا تشهد خطيبهم فأثىن على اهللا مبا هو له أهل مث قال
  بعد فنحن أنصار اهللا وكتيبة اإلسالم وأنتم يا معشر املهاجرين رهط منا وقد دفت دافة من قومكمأما 

قال وإذا هم يريدون أن حيتازونا من أصلنا ويغصبونا األمر فلما سكت أردت أن أتكلم وقد زورت يف نفسي مقالة 
فقال أبو بكر على رسلك يا عمر قد أعجبتين أريد أن أقدمها بني يدي أيب بكر وكنت أداري منه بعض احلد 

فكرهت أن أعصيه فتكلم وهو كان أعلم مين وأوقر فواهللا ما ترك من كلمة أعجبتين من تزويري إال قاهلا يف بديهته 
  أو مثلها أو أفضل منها حىت سكت

وسط العرب قال أما ما ذكرمت فيكم من خري فأنتم له أهل ولن تعرف العرب هذا األمر إال هلذا احلي من قريش هم أ
  نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد

هذين الرجلني فبايعوا أيهما شئتم وأخذ بيدي وبيد أيب عبيدة بن اجلراح وهو جالس بيننا ومل أكره شيئا مما قال 
  غريها كان واهللا أن أقدم فتضرب عنقي ال يقربين ذلك إىل إمث أحب إيل من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر

  األنصار أنا جذيلها احملك وعذيقها املرجب منا أمري ومنكم أمري يا معشر قريش قال فقال قائل من



قال فكثر اللغط وارتفعت األصوات حىت ختوفت االختالف فقلت أبسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه 
  ةاملهاجرون مث بايعه األنصار ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عباد

  فقلت قتل اهللا سعد بن عبادة

وذكر ابن إسحاق عن الزهري عن عروة أن أحد الرجلني اللذين لقوا من األنصار حني ذهبوا إىل السقيفة هو عومي 
ملا سئل من الذين قال اهللا هلم رجال حيبون أن } صلى اهللا عليه وسلم{بن ساعدة وهو الذي قال فيه رسول اهللا 

نعم املرء منهم عومي بن ساعدة وأما الرجل } صلى اهللا عليه وسلم{فقال  ١٠٨ن التوبة يتطهروا واهللا حيب املطهري
حني توفاه اهللا وقالوا واهللا } صلى اهللا عليه وسلم{اآلخر فهو معن بن عدي ويقال إنه ملا بكى الناس على رسول اهللا 

ما أحب أين مت قبله حىت أصدقه ميتا كما  لوددنا أنا متنا قبله إنا خنشى أن نفتنت بعده قال معن بن عدي لكين واهللا
  صدقته حيا وقتل رمحه اهللا شهيدا يوم اليمامة

وذكر ابن عقبة أهنم ملا توجهوا إىل سقيفة بين ساعدة وأراد عمر أن يتكلم ويسبق بالقول وميهد أليب بكر ويتهدد 
لكالم وعن ما أجد يف نفسي من هناك من األنصار وقال عمر خشيت أن يقصر أبو بكر رضي اهللا عنه عن بعض ا

من الشدة على من خالفنا زجره أبو بكر رضي اهللا عنه فقال على رسلك فستكفي الكالم إن شاء اهللا تعاىل مث 
  سوف تقول بعدي ما بدا لك فتشهد أبو بكر وأنصت القوم مث قال

الم فأخذ اهللا بقلوبنا ونواصينا إىل اإلس} صلى اهللا عليه وسلم{بعث اهللا حممدا باهلدى ودين احلق فدعا رسول اهللا 
  إىل ما دعانا إليه فكنا معشر املهاجرين أول الناس

إسالما وحنن عشريته وأقاربه وذوو رمحه فنحن أهل النبوة وأهل اخلالفة وأوسط الناس أنسابا يف العرب ولدتنا 
 على رجل من قريش هم العرب كلها فليست منها قبيلة إال لقريش فيها والدة ولن تعترف العرب وال تصلح إال

أصبح الناس وجوها وأبسطه ألسنا وأفضله قوال فالناس لقريش تبع فنحن األمراء وأنتم الوزراء وهذا األمر بيننا 
وبينكم قسمة إال بلمه وأنتم يا معشر األنصار إخواننا قي كتاب اهللا وشركاؤنا يف الدين وأحب الناس إلينا وأنتم 

الناس بالرضى بقضاء اهللا والتسليم لفضيلة ما أعطى اهللا إخوانكم من املهاجرين  الذين آووا ونصروا وأنتم أحق
وأحق الناس أن ال حتسدوهم على خري أتاهم اهللا إياه فأنا أدعوكم إىل أحد هذين الرجلني عمر بن اخلطاب وأيب 

  األمر ورأيته أهال لذلكعبيدة بن اجلراح ووضع يديه عليهما وكان قائما بينهما فكالمها قد رضيته للقيام هبذا 
أن يكون فوقك يا أبا بكر أنت } صلى اهللا عليه وسلم{فقال عمر وأبو عبيدة ما ينبغي ألحد بعد رسول اهللا 

حني اشتكى فصليت بالناس فأنت } صلى اهللا عليه وسلم{صاحب الغار مع رسول اهللا وثاين اثنني وأمرك رسول اهللا 
  أحق هبذا األمر

ا حنسدكم على خري ساقه اهللا إليكم وما خلق اهللا قوما أحب إلينا وال أعز علينا منكم وال قالت األنصار واهللا م
أرضى عندنا هديا ولكنا نشفق بعد اليوم فلو جعلتم اليوم رجال منكم فإذا مات أخذنا رجال من األنصار فجعلناه 

مة بايعناكم ورضينا بذلك من أمركم فإذا مات أخذنا رجال من املهاجرين فجعلناه فكنا كذلك أبدا ما بقيت هذه األ
وكان ذلك أجدر أن يشفق القرشي إن زاغ أن ينقض عليه األنصاري وأن يشفق األنصاري إن زاغ أن ينقض عليه 

  القرشي
فقال عمر ال ينبغي هذا األمر وال يصلح إال لرجل من قريش ولن ترضى العرب إال به ولن تعرف العرب اإلمارة أال 

  عليه واهللا ال خيالفنا أحد إال قتلناهله ولن تصلح إال 



فقام احلباب بن املنذر من بين سلمة فقال منا أمري ومنكم أمري يا معشر قريش أنا جذيلها احملك وعذيقها املرجب 
  دفت علينا منكم دافة أرادوا أن خيرجونا من أصلنا وخيتصونا من هذا األمر وإن شئتم كررناها جزعة

ب تقع بينهم وأوعد بعضهم بعضا مث تراد املسلمون وعصم اهللا هلم دينهم فرجعوا فكثر القول حىت كادت احلر
بقول حسن وسلموا األمر هللا وعصوا الشيطان ووثب عمر فأخذ بيد أيب بكر وقام أسيد بن حضري األشهلي وبشري 

ب أهل السقيفة يبتدرون بن سعد أبو النعمان بن بشري يستبقان ليبايعا أبا بكر فسبقهما عمر فبايع مث بايعا معا ووث
البيعة وسعد بن عبادة مضطجع يوعك فازدحم الناس على أيب بكر فقال رجل من األنصار اتقوا سعدا ال تطؤه 

  فتقتلوه
  فقال عمر وهو مغضب قتل اهللا سعدا فإنه صاحب فتنة

لوا عن دفن رسول اهللا فلما فرغ أبو بكر من البيعة رجع إىل املسجد فقعد على املنرب فبايعه الناس حىت أمسى وشغ
  حىت كان آخر الليل من ليلة الثالثاء مع الصبح

  وقال ابن أيب عزة القرشي اجلمحي يف ذلك
  شكرا ملن هو بالثناء خليق

  ذهب اللجاج وبويع الصديق
  من بعد ما دحضت بسعد نعله

  ورجا رجاء دونه العيوق
  جاءت به األنصار عاصب رأسه

  فأتاهم الصديق والفاروق
  دة والذين إليهموأبو عبي

  نفس املؤمل للبقاء تتوق
  كنا نقول هلا علي والرضى
  عمر وأوالهم بتلك عتيق
  فدعت قريش بامسه فأجاهبا

  إن املنوه بامسه املوثوق
  الكامل

وذكر وثيمة بن موسى بن الفرات أنه كان ألشراف قريش فيما كان من شأن األنصار مقامات حممودة فمن ذلك 
  وكان خطيب قريش فقال} صلى اهللا عليه وسلم{على أثر أيب بكر بعد وفاة رسول اهللا  أن خالد بن الوليد قام

  أيها الناس إنا رمينا يف بدع بدء هذا الدين بأمر ثقل علينا حممله وصعب علينا
ا مرتقاه وكنا كأنا منه على أوفاز مث واهللا ما لبثنا أن خف علينا ثقله وذل لنا صعبه وعجبنا ممن شك فيه بعد عجبن
  ممن آمن به حىت واهللا أمرنا مبا كنا ننهي عنه وهنينا عن ما كنا نأمر به وال اهللا ما سبقنا إليه بالعقول ولكنه التوفيق

حىت أعذر فلسنا ننتظر بعد النيب نبيا } صلى اهللا عليه وسلم{إال وإن الوحي مل ينقطع حىت أكمل ومل يذهب النيب 
نا باألمس وحنن باألمس خري منا اليوم من دخل يف هذا الدين كان من ثوابه وال بعد الوحي وحيا وحنن اليوم أكثر م

على حسب عمله ومن تركه رددناه إليه إنه واهللا ما صاحب هذا األمر يعين أبا بكر باملسؤول عنه وال املختلف فيه 
  وال باخلفي الشخص وال املغمور القناة



  مث سكت فعجب الناس من كالمه
  سهال فقال} صلى اهللا عليه وسلم{وهو الذي مساه رسول اهللا وقام حزن بن أيب وهب 

  وقامت رجال من قريش كثرية
  فلم يك يف القوم القيام كخالد
  ترقى فلم تزلق به صدر نعله

  وكف فلم يعرض لتلك األوابد
  فجاء هبا غراء كالبدر سهلة
  تشبهها يف احلسن أم القالئد
  أخالد ال تعدم لؤي بن غالب

  ذف اجلالمدقيامك فيها عند ق
  كساك الوليد بن املغرية جمده

  وعلمك الشيخان ضرب العماحد
  تقارع يف اإلسالم عن صلب دينه
  ويف الشرك عن أجالل جد ووالد

  وكنت ملخزوم بن يقظة جنة
  كال امسيك فيها ماجد وابن ماجد
  إذا ما غنا يف هيجها ألف فارس
  عدلت بألف عند تلك الشدائد
  حداومن يك يف احلرب املصرة وا

  )فما أنت يف احلرب العوان بواحد 
  إذا ناب أمر يف قريش حملج تشيب له روس العذارى النواهد
  توليت منه ما خياف وإن تغب يقولوا مجيعا خطنا غري شاهد

  الطويل
عظمت به مصيبة املسلمني فكانت عائشة فيما بلغين } صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن إسحاق وملا تويف رسول اهللا 

  ارتدت العرب} صلى اهللا عليه وسلم{ا تويف رسول اهللا تقول مل
واشرأبت اليهودية والنصرانية وجنم النفاق وصار املسلمون كالغنم املطرية يف الليلة الشاتية لفقد نبيهم حىت مجعهم 

  اهللا على أيب بكر

} صلى اهللا عليه وسلم{ وذكر ابن هشام عن أيب عبيدة وغريه من أهل العلم أن أكثر أهل مكة ملا تويف رسول اهللا
مهوا بالرجوع عن اإلسالم وأرادوا ذلك حىت خافهم عتاب بن أسيد فتواري فقام سهيل بن عمرو فحمد اهللا وأثىن 

وقال إن ذلك مل يزد اإلسالم إال قوة فمن رابنا ضربنا عنقه } صلى اهللا عليه وسلم{عليه مث ذكر وفاة رسول اهللا 
قال } صلى اهللا عليه وسلم{به فظهر عتاب بن أسيد وقد تقدم لنا أن رسول اهللا فتراجع الناس وكفوا عن ما مهوا 

يف سهيل بن عمرو لعمر بن اخلطاب وقد قال له انزع ثنييت سهيل بن عمرو يدلع لسانه فال يقوم عليك خطيبا أبدا 
ام املتقدم هو الذي أراد إنه عسى أن يقوم مقاما ال تذمه فكان هذا املق} صلى اهللا عليه وسلم{فقال له رسول اهللا 



  } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
وعن أنس بن مالك قال ملا بويع أبو بكر يف السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على املنرب فقام عمر فتكلم قبل أيب 

  بكر فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هو له أهل مث قال
وما وجدهتا يف كتاب اهللا وال كانت عهدا عهده إىل  أيها الناس إين قد كنت قلت لكم باألمس مقالة ما كانت

سيد برنا يقول يكون } صلى اهللا عليه وسلم{ولكين كنت أرى أن رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
آخرنا وإن اهللا قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى رسوله فإن اعتصمتم به هداكم اهللا ملا كان هداه وإن اهللا قد مجع 

  ثاين اثنني إذ مها يف الغار فقوموا فبايعوه} صلى اهللا عليه وسلم{كم على خريكم صاحب رسول اهللا أمر
  فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة

  مث تكلم أبو بكر فحمد اهللا وأثىن عليه بالذي هو أهله مث قال
ت فأعينوين وإن أسأت فقوموين الصدق أمانة أما بعد أيها الناس فإين قد وليت عليكم ولست خبريكم فإن أحسن

والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حىت أريح عليه حقه إن شاء اهللا والقوي فيكم ضعيف عندي حىت آخذ 
احلق منه إن شاء اهللا ال يدع قوم اجلهاد يف سبيل اهللا إال ضرهبم اهللا بالذل وال تشيع الفاحشة يف قوم إال عمهم اهللا 

  يعوين ما أطعت اهللا ورسوله فإذا عصيت اهللا ورسوله فال طاعة يل عليكمبالبالء أط
  قوموا إىل صالتكم يرمحكم اهللا

وذكر موسى بن عقبة أن رجاال من املهاجرين غضبوا يف بيعة أيب بكر منهم علي والزبري فدخال بيت فاطمة ابنة 
خلطاب يف عصابة من املهاجرين واألنصار ومعهما السالح فجاءمها عمر بن ا} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

فيهم أسيد بن حضري وسلمة بن سالمة بن وقش األشهليان وثابت بن قيس بن مشاس اخلزرجي فكلمومها حىت أخذ 
  أحد القوم سيف الزيرب فضرب به احلجر حىت كسره مث قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم وقال

قط وال ليلة وال سألتها اهللا قط سرا وال عالنية ولكين أشفقت من الفتنة وما  واهللا ما كنت حريصا على اإلمارة يوما
يل يف اإلمارة من راحة ولقد قلدت أمرا عظيما مايل به طاقة وال يدان إال بتقوية اهللا ولوددت أن أقوي الناس عليها 

  مكاين اليوم
إال أنا أخرنا عن املشورة وإنا لنرى أن أبا بكر فقبل املهاجرون منه ما قاله واعتذر به وقال علي والزبري ما غضبنا 

وأنه لصاحب الغار وثاين اثنني وإنا لنعرف له شرفه وسنه } صلى اهللا عليه وسلم{أحق الناس هبا بعد رسول اهللا 
  بالصالة بالناس وهو حي} صلى اهللا عليه وسلم{ولقد أمره رسول اهللا 

يف الناس بعد مبايعتهم إياه يقيلهم يف بيعتهم ويستقيلهم فيما حتمله  وذكر غري ابن عقبة أن أبا بكر رضي اهللا عنه قام
صلى اهللا عليه {من أمرهم ويعيد ذلك عليهم كل ذلك يقولون له واهللا ال نقيلك وال نستقيلك قدمك رسول اهللا 

  فمن ذا يؤخرك} وسلم
النظر قبل إنفاذ بعث أسامة فقال له  ومل يبدأ أبو بكر رضي اهللا عنه بعد أن فرغ أمر البيعة واطمأن الناس بشيء من

فكلمه رجال من املهاجرين واألنصار وقالوا أمسك } صلى اهللا عليه وسلم{امض لوجهك الذي بعثك له رسول اهللا 
فقال أبو بكر وكان } صلى اهللا عليه وسلم{أسامة وبعثه فإنا خنشى أن متيل علينا العرب إذا مسعوا بوفاة رسول اهللا 

لقد اجترأت إذا على أمر عظيم والذي نفسي } صلى اهللا عليه وسلم{أحتبس بعثا بعثه رسول اهللا  أفضلهم رأيا أنا
  } صلى اهللا عليه وسلم{بيده ألن متيل العرب على أحب إيل من أن أحتبس جيشا أمرهم رسول اهللا 



من ناحية } سلمصلى اهللا عليه و{امض يا أسامة يف جيشك للوجه الذي أمرت به مث اغز حيث أمرك رسول اهللا 
فلسطني وعلى أهل مؤتة فإن اهللا سيكفى ما تركت ولكن إن رأيت أن تأذن لعمر بن اخلطاب بالتخلف ألستشريه 

  وأستعني برأيه فإنه ذو رأي ونصيحة لإلسالم وأهله فعلت
  ففعل أسامة وأذن لعمر فأقام باملدينة مع أيب بكر رضي اهللا عنهم أمجعني

ودفنه وما يتصل بذلك من أمره صلوات اهللا عليه وسالمه ورمحته }  عليه وسلمصلى اهللا{ذكر غسل رسول اهللا 
  وبركاته

وملا فرغ الناس من بيعة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ومجعهم اهللا عليه وصرف عنهم كيد الشيطان أقبلوا على 
  واالشتغال به} صلى اهللا عليه وسلم{جتهيز نبيهم 

اختلفوا فيه فقالوا واهللا ما ندري } صلى اهللا عليه وسلم{أرادوا غسل رسول اهللا قالت عائشة رضي اهللا عنها ملا 
من ثيابه كما جنرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه قالت فلما اختلفوا ألقى اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{أجنرد رسول اهللا 

ت ال يدرون من هو أن أغسلوا النيب عليهم النوم حىت ما منهم رجل إال ذقنه يف صدره وكلمهم مكلم من ناحية البي
  وعليه ثيابه

فغسلوه وعليه قميصه يصبون املاء فوق القميص ويدلكونه } صلى اهللا عليه وسلم{قالت فقاموا إىل رسول اهللا 
  والقميص دون أيديهم

بن ابن عمه علي بن أيب طالب وعمه العباس } صلى اهللا عليه وسلم{ويروي عن غري واحد أن الذين ولوا غسله 
  عبد املطلب وابناه الفضل وقثم وحبه أسامة بن زيد ومواله شقران

وقال أوس بن خويل أحد بين عوف بن اخلزرج وكان ممن شهد بدرا لعلي بن أيب طالب يومئذ فحضر غسل رسول 
 إىل صدره وكان العباس والفضل} صلى اهللا عليه وسلم{معهم فأسند على رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 

  وقثم يقلبونه معه وكان أسامة وشقران مها اللذان يصبان املاء عليه وعلي يغسله قد أسنده إىل صدره وعليه
وعلي يقول بأيب أنت وأمي ما } صلى اهللا عليه وسلم{قميصه يدلكه به من ورائه ال يفضي بيده إىل رسول اهللا 

  أطيبك حيا وميتا
  يء مما يرى من امليتش} صلى اهللا عليه وسلم{ومل ير من رسول اهللا 

} صلى اهللا عليه وسلم{وكانت عائشة رضي اهللا عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول اهللا 
  إال نساؤه

  كفن يف ثالثة أثواب} صلى اهللا عليه وسلم{وملا فرغ من غسل رسول اهللا 

  د حربة أدرج فيه إدراجاقال ابن إسحاق يف حديث يرفعه إىل علي بن حسني ثوبني صحاريني وبر
يف ثالثة أثواب بيض } صلى اهللا عليه وسلم{وخرج مسلم يف صحيحه من حديث عائشة قالت كفن رسول اهللا 

  سحولية من كرسف ليس فيها قميص وال عمامة
  زاد الترمذي قال فذكروا لعائشة قوهلم يف ثوبني وبرد حربة

  فقالت قد أتى بالربد ولكنهم ردوه ومل يكفنوه فيه
واختلف املسلمون يف موضع دفنه فقال قائل ندفنه يف مسجده وقال آخر بل ندفنه مع أصحابه وقال أبو بكر رضي 



  اهللا عنه ادفنوه يف املوضع الذي قبض فيه فإن اهللا مل يقبض روحه إال يف مكان طيب فعلموا أن قد صدق
  ما قبض نيب إال دفن حيث يقبضيقول } صلى اهللا عليه وسلم{ويف رواية أنه قال هلم مسعت رسول اهللا 

  الذي تويف عليه فحفر له حتته} صلى اهللا عليه وسلم{فرفع فراش رسول اهللا 
وملا أرادوا أن حيفروا له وكان أبو عبيدة بن اجلراح يضرح كحفر أهل مكة وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي 

اذهب إىل أيب عبيدة بن اجلراح ولآلخر اذهب إىل  حيفر ألهل املدينة وكان يلحد دعا العباس برجلني فقال ألحدمها
  أيب طلحة

  } صلى اهللا عليه وسلم{اللهم خر لرسول اهللا فوجد الذي توجه إىل أيب طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول اهللا 
ى يوم الثالثاء وضع على سريره يف بيته مث دخل الناس عل} صلى اهللا عليه وسلم{فلما فرغ من جهاز رسول اهللا 

يصلون عليه أرساال الرجال حىت إذا فرغوا أدخل النساء حىت إذا فرغ النساء } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
  أحد} صلى اهللا عليه وسلم{أدخل الصبيان ومل يؤم الناس على رسول اهللا 

خلوا رمحكم اهللا ويروي يف حديث أن عليا رضي اهللا عنه قال لقد مسعنا مههمة ومل نر شخصا فسمعنا هاتفا يقول اد
  فصلوا على نبيكم
  من وسط الليل ليلة األربعاء} صلى اهللا عليه وسلم{مث دفن رسول اهللا 

حىت مسعنا صوت املساحي من جوف } صلى اهللا عليه وسلم{قالت عائشة رضي اهللا عنها ما علمنا بدفن رسول اهللا 
  الليل من ليلة األربعاء

علي بن أيب طالب والفضل وقثم ابنا عمه العباس } ى اهللا عليه وسلمصل{وكان الذين نزلوا يف قرب رسول اهللا 
  } صلى اهللا عليه وسلم{وشقران موىل رسول اهللا 

صلى اهللا عليه {وقال أوس بن خويل من األنصار لعلي بن أيب طالب يا علي أنشدك اهللا وحظنا من رسول اهللا 
  } وسلم

  فقال له انزل فنزل مع القوم
قطيفة يلبسها ويفترشها فأخذها شقران مواله فدفنها يف القرب وقال واهللا } لى اهللا عليه وسلمص{وكانت لرسول اهللا 

  } صلى اهللا عليه وسلم{ال يلبسها أحد بعدك أبدا فدفنت مع رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {وملا انصرف الناس قالت فاطمة رضي اهللا عنها لعلي رضي اهللا عنه يا أبا احلسن دفنتم رسول اهللا 

  قال نعم} وسلم
أما كان يف صدوركم } صلى اهللا عليه وسلم{قالت فاطمة كيف طابت أنفسكم أن حتثوا التراب على رسول اهللا 

لرسول اهللا رمحة أما كان معلم اخلري قال بلى يا فاطمة ولكن أمر اهللا الذي ال مرد له فجعلت تبكي وتندب واأبتاه 
  اه واأبتاه إىل جربيل ينعاهأجاب ربا دعاه واأبتاه من جنة الفردوس مأو

أسر إليها يف مرضه أنه مقبوض منه والحق بربه فبكت مشفقة من } صلى اهللا عليه وسلم{وقد كان رسول اهللا 
فراقه فأسر إليها ثانية أهنا أول أهله حلاقا به فضحكت راضية باملوت مسرورة بوقوعه يف جنب ما تتعجل من لقائه 

  الكرامةيف حضرة القدس وحملة الرضوان و
وانصرف املهاجرون واألنصار عن دفنه ورجعت فاطمة رضي اهللا عنها } صلى اهللا عليه وسلم{وملا دفن رسول اهللا 

  إىل بيتها اجتمع إليها نساؤها فقالت
  اغرب أفاق السماء وكورت



  مشس النهار وأظلم العصران
  فاألرض من بعد النيب كئيبة
  أسفا عليه كثرية الرجفان

  د وغرهبافليبكه شرق البال
  ولتبكه مضر وكل ميان

  وليبكه الطود املعظم جوه
  والبيت ذو األستار واألركان
  يا خامت الرسل املبارك ضنه
  صلى عليك منزل الفرقان

  الكامل
متمثلة بشعر مسيتها } صلى اهللا عليه وسلم{ويروي أيضا أن فاطمة رضي اهللا عنها أنشدت بعد موت رسول اهللا 

  فاطمة بنت األجهم
  ت يل جبال ألوذ بظلهقد كن

  فتركتين أمشي بأجرد ضاح
  قد كنت ذات محية ما عشت يل
  أمشي الربار وكنت أنت جناحي

  فاليوم أخضع للذليل وأتقى
  منه وأدفع ظاملي بالراح

  وإذا دعت قمرية شجنا هلا
  ليال على فنن دعوت صباحي

  الكامل
  ومما ينسب إىل علي أو فاطمة رضي اهللا عنهما

  تربة أمحدماذا على من شم 
  أن ال يشم مدا الزمان غواليا
  صبت على مصائب لو أهنا
  صبت على األيام عدن لياليا

  الكامل

بعد موت وهي حاضنته اليت كان يأوي إليها بعد } صلى اهللا عليه وسلم{وجلست أم أمين تبكي على رسول اهللا 
ا ما يبكيك يا أم أمين قد أكرم اهللا نبيه يف بيته مل يدفن بعد فقيل هل} صلى اهللا عليه وسلم{موت أمه ورسول اهللا 

وادخله جنته وأراحه من نصب الدنيا فقالت إمنا أبكي على خرب السماء كان يأتينا غضا جديدا كل يوم وليلة فقد 
  انقطع عنا ورفع فعليه أبكي

  فعجب الناس من قوهلا وبكوا لبكائها
صلى اهللا {ملا كان اليوم الذي دخل فيه رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{وقال أنس بن مالك خادم رسول اهللا 



املدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من } عليه وسلم
  التراب وإنا لفي دفنه حىت أنكرنا قلوبنا

وم االثنني ونيب يوم االثنني وخرج ي} صلى اهللا عليه وسلم{وقال عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما ولد النيب 
مهاجرا من مكة إىل املدينة يوم االثنني وقدم املدينة يوم االثنني وقبض يوم االثنني فيا هلذا اليوم كم خري تسبب فيه 

  إىل أهل األرض وأي مصيبة نزلت فيه مبنية ضاق عنها منفسح الطول والعرض
يقول من كان له فرطان من أميت أدخله اهللا } ى اهللا عليه وسلمصل{وقد حدثنا ابن عباس أيضا أنه مسع رسول اهللا 

  هبما اجلنة
فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك قال ومن كان له فرط يا موفقه قالت فمن مل يكن له فرط من أمتك قال 

  فأنا فرط ألميت لن يصابوا مبثلي
  وهللا در شاعره حسان بن ثابت إذ يقول

  وهل عدلت يوما رزية هالك
  رزية يوم مات فيه حممد

  الطويل
  سنذكرها بعد يف مراثيه} صلى اهللا عليه وسلم{وهذا البيت من قصيدة له يرثي هبا رسول اهللا 

  أنه قال ليعز املسلمني يف مصائبهم املصيبة يب} صلى اهللا عليه وسلم{وروي أيضا عن رسول اهللا 
اآلماد واآلباد وزراء ثقيال آد كاهل اإلميان منه ما آد فياهلا واهللا مصيبة أحرقت األكباد وغمرت باألسف واحلزن 

  وخطبا جليال أودي بكل صرب مجيل أو كاد
  والصرب حيمد يف املواطن كلها

  إال عليك فإنه مذموم
  الكامل

ولوال أن اهللا سبحانه وتعاىل ربط على القلوب من بعده بأمر من عنده ألودت مكاهنا كمدا وملا وجدت إىل البقاء 
ال عن وحي القنا ملتحدا ولو رجفت األرض لفقدان أحد ألصبحت لفقدانه راجفة ولو نسفت اجلبال متسلفا و

ملهلك هالك لغدت رواسيها على حكم األسف متنافسة ولو كسفت النريات ملصرع حي ألمست دررها منثورة 
  ملصرعه ولو تغريت املشارع املورودة ملوت إنسان ألمر ملوته على كل وارد عذب مشرعه

  يهات هيهات ذلك واهللا الرزأ الكبار والنازلة اليت يعيي هبا االحتماله
واالصطبار واخلطر الذي تقاصر دونه األخطار واخلطب الذي تشقي مبضاضة مشاهدته املهاجرون واألنصار 
عالق واملفقود الذي ال عوض منه أبدا وان تراخت األيام وتطاولت األعصار ولو غري األقدار أصابته لبدلت دونه أ

املهج أو غري املنايا نابته لتعذر على قاصده وجه السبيل املنتهج ولكنها السبيل اليت ال يتخطاها سالك وما سبقت به 
مشيئة الدائم الباقي الذي كل شيء إال وجهه هالك فال جمال للدفاع وال حيلة يف االمتناع وال غناء لألعوان 

غري االنقياد ألمر اهللا واإلهطاع وهلفا مث هلفا عليه ويا برح شوق واألتباع وال شيء يضمه حكم املمكن املستطاع 
لقد أوجدت جمرا } صلى اهللا عليه وسلم{القلوب املشربة نور اإلميان به وشدة نزاعها إليه وبالدموع أجريت عليه 

ذي شرح له وأوجبت أجرا وحرمت هليا عن أسباهبا وزجرا ولقد كان من يقدم املدينة بعد أن استأثر به مواله ال
صدرا ورفع له ذكرا وقدرا إذا اشرفوا عليها مسعوا ألهلها ضجيجا يصم السميع وللبكاء يف جنباهتا عجيجا اصحل 



  احللوق ونزف الدموع
عليل فاستشعرت حزنا وبت بأطول ليلة } صلى اهللا عليه وسلم{حدث أبو ذؤيب اهلذيل فقال بلغنا أن رسول اهللا 

ورها فظللت اقاسي طوهلا حىت إذا كان قرب السحر أغفيت فهتف يب هاتف وهو ال ينجاب دجيورها وال يطلع ن
  يقول

  خطب أجل أناخ باإلسالم
  بني النخيل ومعقد األطام
  قبض النيب حممد فعيوننا

  تذري الدموع عليه بالتسجام
  الكامل

ذبح يقع يف العرب  قال أبو ذؤيب فوثبت من نومي فزعا فنظرت إىل السماء فلم أر إأل سعد الذابح فتفاءلت به
قد قبض أو هو ميت من علته فركبت ناقيت وسرت فلما أصبحت طلبت } صلى اهللا عليه وسلم{وعلمت أن النيب 

شيئا أزجر به فعن يل شيهم يعين القنفذ قد قبض على صل يعين احلية فهي تلتوي عليه والشيهم يقضها حىت اكلها 
صلى اهللا {تواء الناس عن احلق على القائم بعد رسول اهللا فزجرت ذلك وقلت شيهم شيء مهم والتواء الصل ال

مث أكل الشيهم إياها غلبة القائم بعده على األمر فحثثت ناقيت حىت إذا كنت بالغابة زجرت الطائر } عليه وسلم
  فأخربين بوفاته

ضجيج بالبكاء ونعب غراب سانح فنطق مبثل ذلك فتعوذت باهللا من شر ما عن يل يف طريقي وقدمت املدينة وهلا 
فجئت املسجد } صلى اهللا عليه وسلم{كضجيج احلجيج إذا أهلوا باإلحرام فقلت مه فقالوا قبض رسول اهللا 

فوجدت بابه مرجتا وقيل هو مسجي قد خال به أهله فقلت } صلى اهللا عليه وسلم{فوجدته خاليا فأتيت رسول اهللا 
ار فجئت إىل السقيفة فأصبت أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن أين الناس فقيل يف سقيفة بين ساعدة ساروا إىل األنص

اجلراح وساملا موىل أيب حذيفة ومجاعة من قريش ورأيت األنصار فيهم سعد بن عبادة وفيهم شعراؤهم حسان بن 
ثابت وكعب بن مالك ومأل منهم فآويت إىل قريش وتكلمت األنصار فأطالوا اخلطاب وأكثروا الصواب وتكلم أبو 

اهللا عنه فلله دره من رجل ال يطيل الكالم ويعلم مواضع فصل اخلطاب واهللا لقد تكلم لكالم ال يسمعه  بكر رضي
سامع إال إنقاد له ومال إليه مث تكلم عمر رضي اهللا عنه بعده دون كالمه ومد يده وبايعوه ورجع أبو بكر ورجعت 

  معه
  وشهدت دفنه }صلى اهللا عليه وسلم{قال أبو ذؤيب فشهدت الصالة على حممد 

  } صلى اهللا عليه وسلم{مث أنشد أبو ذؤيب يبكي النيب 
  ملا رأيت الناس يف غسالهتم
  ما بني ملحود له ومضرح
  متبادلني لشرجع بأكفهم

  نص الرقاب لفقد أبيض أروح
  فهناك صرت إىل اهلموم ومن يبت

  جار اهلموم يبيت غري مروح
  كسفت ملصرعه النجوم وبدرها



  بطحوتزعزعت آطام بطن األ
  وتزعزعت أجيال يثرب كلها
  وخنليها حللول خطب مفدح
  ولقد زجرت الطري قبل وفاته

  مبصابه وزجرت سعد األذبح
  الكامل

صلى اهللا عليه {وذكر الزبري بن أيب بكر بإسناد له إىل هشام بن عروة أن صفية بنت عبد املطلب عمة رسول اهللا 
  ملا تويف} صلى اهللا عليه وسلم{قالت ترثي رسول اهللا } وسلم

  إال يا رسول اهللا كنت رجاءنا
  وكنت بنا برا ومل تك جافيا
  وكنت رحيما هاديا ومعلما

  ليبك عليك اليوم من كان باكيا
  لعمرك ما أبكى النيب لفقده

  ولكن ملا أخشى من اهلرج آتيا
  كأن على قليب لذكر حممد

  وما خفت من بعد النيب املكاويا
  أفاطم صلى اهللا رب حممد

  أمسى بيثرب ثاوياعلى جدث 
  فدا لرسول اهللا أمي وخاليت
  وعمي وآباي ونفسي وماليا

  صدقت وبلغت الرسالة صادقا
  ومت صليب العود أبلج صافيا
  فلو أن رب الناس أبقي نبينا
  سعدنا ولكن أمره كان ماضيا
  عليك من اهللا السالم حتية

  وأدخلت جنات من العدن راضيا
  أرى حسنا أيتمته وتركته

  جده اليوم نائبا يبكي ويدعو
  الطويل

  } صلى اهللا عليه وسلم{وقال أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم يبكي رسول اهللا 
  أرقت فبات ليلي ال يزول
  وليل أخي املصيبة فيه طول
  وأسعدين البكاء وذاك فيما



  أصيب املسلمون به قليل
  لقد عظمت مصيبتنا وجلت
  عشية قيل قد قبض الرسول

  ضنا مما عراهاوأضحت أر
  تكاد بنا جوانبها متيل

  فقدنا الوحي والتنزيل فينا
  يروح به ويغدو جربئيل

  وذاك أحق ما سالت عليه
  نفوس الناس أو كربت تسيل

  نيب كان جيلو الشك عنا
  مبا يوحي إليه وما يقول
  ويهدينا فال خنشى ضالال
  علينا والرسول لنا دليل

  أفاطم إن جزعت فذاك عذر
  ذاك السبيلوإن مل جتزعي 

  فقرب أبيك سيد كل قرب
  وفيه سيد الناس الرسول

  الوافر
  وهو يومئذ بعمان قال يرثيه} صلى اهللا عليه وسلم{وملا بلغت عمرو بن العاص السهمي وفاة رسول اهللا 

  أتاين ورحلى يف عمان مصيبة
  فبت بعني طرفها طرف أرمد
  غداة نعي الناس النيب حممدا

  فأعزز علينا بالنيب حممد
  قدنا به وحي السماء ونعمةف

  تروح علينا باملراد وتغتدي
  وأوحش منه منرب كان زينة

  ومسجده وحش فيا خري مسجد
  فلو كنت يوما شاهدا لوفاته
  ملست ترابا من ضرحيته يدي

  بإذن يراه أهله ومكيده
  أسود هبا ما عشت يومي ويف غد

  كما ناهلا منه املغرية خدعة
  وما أنا دون الطائفي اجلفيدد



  لطويلا
ويقول أخذت } صلى اهللا عليه وسلم{يريد املغرية بن شعبة الثقفي وكان يدعى أنه أحدث الناس عهدا برسول اهللا 

} صلى اهللا عليه وسلم{خامتي فألقيته يف القرب وقلت إن خامتي سقط مين وإمنا طرحته عمدا ألمس رسول اهللا 
  } صلى اهللا عليه وسلم{فأكون أحدث الناس عهدا به 

علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ينكر ذلك من قول املغرية ويأباه ويقول أحدث الناس عهدا برسول اهللا  وكان
  قثم بن عباس} صلى اهللا عليه وسلم{

وذكر وثيمة بن موسى أن عبد اهللا بن أنيس اجلهين كان غائبا ببعض ضواحي املدينه فلما انتهى إليه اخلرب بوفاة 
أظلمت عليه األرض مث قال واهللا لو أن ميتا رده قتل حي نفسه لقتلت نفسي } سلمصلى اهللا عليه و{رسول اهللا 

  ولكن أفرغ إىل أمر اهللا إنا هللا وإنا أليه راجعون
رجال بعينه قال ال واهللا قال اهللا أكرب لو } صلى اهللا عليه وسلم{مث سأل الذي أخربه هل استخلف رسول اهللا 

  استخلفه هلكنا مبعصيته
  أبا بكر أن يصلي بالناس} صلى اهللا عليه وسلم{اس على رجل قال أمر نيب اهللا فهل اجتمع الن

  قال هي إعالم اإلمامه وليس كل من صلى بإمام
ما فعل علي قال هو يف بيته قال ال يريدها يا ابن أخي هلا ثالثة من قريش علي وأبو بكر وعمر من ادعى منازهلم 

  قصر دوهنم
ل كال طائف من الشيطان مل يكن اهللا ليخذهلم مع ما سبق هلم بت عندي الليلة ما صنعت األنصار قال إعتزلت قا

  فإين عليل وال أراين إال ملا يب من هذه الصدمة ولكن أبلغ عين قريشا فقال
  نفا النوم ما ال تبتغيه األصابع
  وخطب جليل للبلية جامع
  غداة نعي الناعي إلينا حممدا

  وتلك اليت تستك منها املسامع
  نفسا قتل نفس قتلتها فلو رد

  )ولكنه ال يدفع املوت دافع 
  فآليت ال أبكي على هلك هالك
  من الناس ما أرسي ثبري وفارغ

  ولكنين باك عليك ومتبع
  مصيبته إين إىل اهللا راجع
  وقد قبض اهللا النبيني قبله

  وعادا أصيب بالورى والتتابع
  فإن مات فاإلسالم حي وربنا
  علذ الدين مما كاده اليوم مان

  فياليت شعري من يقوم بأمرنا
  وهل لقريش يا إمام منازع



  ثالثة رهط من قريش هم هم
  أزمة هذا األمر واهللا صانع
  علي أو الصديق أو عمر هلا

  وليس هلا بعد الثالثة رابع
  أولئك خري احلي فهر بن مالك
  وأول من جتىن عليه األصابع
  أولئك إن قاموا به سلكوا بنا

  نازعحمجتنا العظمى وقل الت
  وكل قريش والذي أنا عبده
  على كل حال للثالثة تابع
  فإن قال من قائل غري هذه
  أبينا وقلنا اهللا راء وسامع

  فيا لقريش قلدوا األمر بعضكم
  فإن ضجيع العجز للسن قارع

  وال تبطؤو عنها فواقا فإهنا
  إذا قطعت مل تسر فيها املطامع

  الطويل
املهاجرون إىل األنصار وكان من أمرهم الذي كان فرجع إىل عبد اهللا بن قال فانتهى الرجل إىل قريش وقد انطلق 

  أنيس فأخربه اخلرب ففرح بذلك
وأليب اهليثم بن اليتهان األنصاري يف حنو هذا املعىن شعر قاله وقد مر به أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه قبل مبايعة 

فقال أبو اهليثم قد واهللا مشتت اليهودية والنصرانية } لمصلى اهللا عليه وس{الناس إياه فشكى إليه وفاة رسول اهللا 
  وبلغين عن الناس أمر ساءين فرجع أبو اهليثم إىل منزله فقال

  أال قد أرى أن املىن مل ختلد
  ألن املنايا للنفوس مبرصد
  لقد جدعت أذاننا وأنوفنا
  غداة فجعنا بالنيب حممد

  تكلم أهل الشرك من بعد غلظة
  ومهتدي لغيبة هاد كان فينا

  ثالثة أصناف من الناس كلهم
  يروح علينا بالشنان ويغتدي
  نصارى يقولون الفرى ومنافق
  شبيه بذاك الشامت املتهود
  وأوعد كذاب اليمامة جهده



  فأجلب عودا باللسان وباليد
  فإن تك هذا اليوم منهم مشاتة
  فال يأمنوا ما حيدث اهللا يف غد
  وما حنن إن مل جيمع اهللا أمرنا

  يش كلها بعد أمحدخبري قر
  بأمنع من شاء بقفر مطرية
  بقيعة قاع أو ضباب بفدفد
  وإين ألرجو أن يقوم بأمرنا

  علي أو الصديق واملرء من عدي
  أولئك خيار احلي فهر بن مالك

  وأنصار هذا الدين من كل معتدي
  الطويل

ا كرهت ظماؤهم فقال عبد اهللا تكلمت سفهاؤهم مب} صلى اهللا عليه وسلم{وملا انتهت إىل مهدان وفاة رسول اهللا 
له هجرة وفضل يف دينه فاجتمعت إليه } صلى اهللا عليه وسلم{بن مالك األرض وكان من أصحاب رسول اهللا 

  مهدان فقال

يا معشر مهدان إنكم مل تعبدوا حممدا إمنا عبدمت رب حممد وهو احلي الذي ال ميوت غري أنكم أطعتم رسولكم بطاعة 
وهداكم فاتبعتموه واعلموا انه وىل نعمتكم يف دينكم ودنياكم فأما دينكم فاستنقذكم اهللا به  اهللا فدعاكم فأجبتموه

من النار وأما دنياكم فاستنقذكم اهللا به من الرق ومل يكن اهللا ليجمع صحابة رسوله على ضالل وقد وعدهم أن 
دموا يف كالم غري هذا تكلم به على هذا يهديهم عندما اختلفوا فيه من احلق بإذنه فأطيعوا من اختاروا وقدموا من ق

  املثال ونسجه على هذا املنوال
  وقال يف ذلك

  لعمري لئن مات النيب حممد
  ملا مات يا ابن القيل رب حممد
  وما كان إال مرسال برسالة
  ليبلغها واحلادثات مبرصد

  وملا قضى من ذاك ما كان قاضيا
  ومل يبق شيء فيه إحلاد ملحد

  هدعاه إليه ربه فأجاب
  فيا خري غوري ويا خري منجد
  وما حنن إال مثل من كان قبلنا

  فريقني شىت كافر وموحد
  وحنن على ما كان باألمس بيننا
  من الذي هندي من أراد فيهتدي



  الطويل
  مث قام ابن ذي مران وكان من سادات مهدان وملوكهم فتكلم فيهم
صلى اهللا عليه {للقائم باألمر بعد رسول اهللا  فأطال نفس الكالم وحرض على التمسك بالدين ومحل على الطاعة

  مث قال يرثيه ويتفجع للمصيبة فيه} وسلم
  إن حزين على الرسول طويل
  ذاك مين على الرسول قليل
  قلت واملوت يا إمام كريه

  ليتين مت يوم مات الرسول
  ليتين مل أكن بقيت فواقا( 

  )بعده والفواق مين طويل 
  بكت األرض والسماء عليه( 

  )اه خليله جربيل وبك
  )يا هلا رمحة أصيب هبا الناس تولت وحان منها الرحيل ( 
  )جدعت منهم األنوف فللقلب خفوق وللجفون مهول ( 
  ليس للناس إمام من األمر( 

  )فتيل وأين منك الفتيل 
  اخلفيف) إمنا األمر للذي خلق اخللق ويف خلقه عليه دليل ( 

صلى اهللا عليه {بن أيب أمية بن املغرية وكان أمريا عليهم من قبل رسول اهللا يف أبيات غري هذه يؤنس فيها املهاجر 
  مبا عند قومه من حسن الطاعة له والقيام يف احلق معه} وسلم

مث قام ابن ذي املشغار وكان ملك أهل ناحيته وكان متأهلا فتكلم أيضا يف هذا النحو بكالم حسن نظما ونثرا فلما 
  ابن احلارث القوال األرحيب فقال له فرغ من مقالته أتاه مسروق

أيها امللك إنه ال يعرف عندك يف قريش إال رجل مثلي من قومك أنا القوال ابن القوال الفارس ابن الفارس ابعثين 
  فأقوم مقاما شريفا أباهي به فيك الناس} صلى اهللا عليه وسلم{إىل خليفة رسول اهللا 

 عنه هتيأت له قريش وقالوا خطيب مهدان وفتاها فتكلم عندهم فسرحه فلما قدم مسروق على أيب بكر رضي اهللا
بكالم تركنا ذكره وذكر ما أنشد معه من الشعر إذ ليس مناسبا ملا حنن اآلن بسبيله من ذكر مراثي رسول اهللا 

فلما مسعت قريش شعره وخطبته عجبت منه وكان معه عبد اهللا بن سلمة اهلمداين فقام } صلى اهللا عليه وسلم{
دون سائر العرب ألنه مل يكن ألحد دون أحد } صلى اهللا عليه وسلم{قال يا معشر قريش إنكم مل تصابوا بين اهللا ف

  وأمي اهللا ال أدري أي الرجلني أشد
حزنا عليه وأعظم مصابا به من عاينه فغاب عنه عيانه أو من أشرف على رؤيته فلم يره غري أنا معترفون للمهاجرين 

صار بفضل نصرهتم والتابع ناصر واملؤمن مهاجر يف كالم غري هذا صدر عن قلب مؤمن وجأش بفضل هجرهتم ولألن
  به خاطر شديد فأثىن عليه أبو بكر خريا ومحدته قريش وكان سيدا فقال

  إن فقد النيب جدعنا اليوم
  فدته األمساع واألبصار



  وفدته النفوس ليس من املوت
  فرار وأين أين الفرار
  قريش ما أصيبت به الغداة

  ال وال أفردت به األنصار
  دون من وجه الصالة إىل اهللا

  وقد هنئت به الكفار
  ورجال منافقون مشات

  يوم واروه كفرهم إسرار
  من بكته السماء تسعدها األرض

  وبكت بعد القفار البحار
  وسرافيل قد بكاه وجربيل

  وميكال واملأل الطهار
  يا هلا كلمة يضيق هبا احللق

  ارأتانا بنقلها السف
  قيل مات النيب فانصدع القلب

  وشابت من هوهلا األشعار
  فعليه السالم ما هبت الريح
  ومدت جنح الدجى أنوار

  اخلفيف

وقال سواد بن قارب الدوسي وهو الذي كان كاهنا فأسلم فحسن إسالمه بإرشاد ربه إياه إىل ذلك حسب ما تقدم 
ملا بلغت أسد السراة وفاته بعد أن قام فيهم مقاما } لمصلى اهللا عليه وس{صدر كتابنا هذا من خربه يبكي النيب 

حممودا يثبتهم يف الدين وحيذرهم سوء عاقبة االرتداد وكان قد سادهم وشرف فيهم فأجابوه إىل ما أراد وقبلوا رأيه 
  وقال

  جلت مصيبتك الغداة سواد
  وأرى املصيبة بعدها ترداد
  أبقى لنا فقد النيب حممد
  ادصلى اإلله عليه ما يعت

  حزنا لعمرك يف الفؤاد خمامرا
  أو هل ملن فقد النيب فؤاد
  كنا حنل به جنابا ممرعا

  خف اجلناب فأجدب الرواد
  فبكت عليه أرضنا ومساؤنا
  وتصدعت وجدا به األكباد



  قل املتاع به وكان عيانه
  حلما تضمن سكرتيه رقاد
  مفجعة قد شفها فقد أمحد
  فظلت آلالء الرسول تعدد

  أمر عشريهوما بلغت من كل 
  ولكن لنفسي بعد ما قد توجد

  أطالت وقوفا تذرف العني جهدها
  على طلل القرب الذي فيه أمحد

  فبوركت يا قرب الرسول وبوركت
  بالد ثوي فيها الرشيد املسدد
  وبورك حلد منك ضمن طيبا
  عليه بناء من صفيح منضد
  هتيل عليه الترب ايد وأعني
  عليه وقد غارت بذلك أسعد

  لما وعلما ورمحةلقد غيبوا ح
  عشية علوه الثري ال يوسد

  وراحوا حبزن ليس فيهم نبيهم
  وقد وهنت منهم ظهور وأعضد
  يبكون من تبكي السماوات يومه
  ومن قد بكته األرض فالناس أكمد

  وهل عدلت يوما رزية هالك
  رزية يوم مات فيه حممد

  تقطع فيه منزل الوحي عنهم
  وقد كان ذا نور يغور وينجد

  لرمحن من يقتدي بهيدل على ا
  وينقذ من هول اخلزايا ويرشد
  إمام هلم يهديهم احلق جاهدا

  معلم صدق أن يطيعوا ويسعدوا
  عفو عن الزالت يقبل عذرهم
  وإن حيسنوا فاهللا باخلري أجود
  وإن ناب أمر مل يقوموا حبمله
  فمن عنده تيسري ما يتشدد
  فبينا هم يف نعمة اهللا وسطهم



  دليل به هنج الطريق يقصد
  عزيز عليه أن جيوروا عن اهلدى

  حريص على أن يستقيموا ويهتدوا
  عطوف عليهم ال يثين جناحه
  إىل كتف حينو عليهم وميهد

  فبينا هم يف ذلك النور إذ غدا
  إىل نورهم سهم من املوت مقصد

  فأصبح حممودا إىل اهللا راجعا
  يبكيه جن املرسالت وحيمد

  وأمست بالد احلرم وحشا بقاعها
  كانت من الوحي تعهدلغيبة ما 

  قفارا سوى معمورة اللحد ضافها
  فقيد نبكيه بالط وغرقد

  ومسجده فاملوحشات لفقده
  خالء له فيها مقام ومقعد

  وباجلمرة الكربى له مث أوحشت
  ديار وعرصات وربع ومولد
  فبكى رسول اهللا يا عني عربة

  وال أعرفنك الدهر دمعك جيمد
  حيني فيها اهللا من خف حلمه

  ها ذو األناة مبا صربويسعد في
  نطيع قريشا ما أطاعوا فإن عصوا

  أبينا ومل نشر السالمة بالغرر
  وكان هلذا األمر منهم ثالثة

  علي أو الصديق أو ثالث عمر
  فلم خيطئوا إذا سددوها لبعضهم

  هم ما هم كل إلرعاده مطر
  الطويل

صلى اهللا عليه {ائل بعد وفاة رسول اهللا وأمثال هذه املقاالت نثرا ونظما لرجال من سادات العرب وأشراف القب
  كثري قاموا هبا يف قومهم حيذروهنم من الفتنة وحيرضوهنم على التمسك بالطاعة ملن قام باألمر} وسلم

وقد ذكر املؤلفون يف الردة كثريا منها وهي بذلك الباب أخص وإمنا ختريت هنا منها ما يتعلق نظمه بباب الرثاء 
ى التفجع والبكاء حشدا على الداهية الدهياء واستعانة على احلادثة النكراء وعظيم ويبعث يف حق املصطفى عل

  املصيبة بوفاة من حق يف حقه بكاء األرض والسماء وقل لفقده أن تسح املدامع عوض الدموع بالدماء



  هو الرزء الذي ابتدأ الرزايا
  وقال ألعني الثقلني جودي

  الوافر
  } صلى اهللا عليه وسلم{ي رسول اهللا وقال حسان بن ثابت األنصاري يبك

  بطيبة رسم للرسول ومعهد
  منري وقد تعفو الرسوم وهتمد

  وال متتحي اآليات من دار حرمة
  هبا منرب اهلادي الذي كان يصعد

  وواضح آثار وباقي معامل
  وربع له فيه مصلى ومسجد

  هبا حجرات كان ينزل وسطها
  من اهللا نور يستضاء ويوقد

  العهد أيها معارف مل تطمس على
  أتاها البلى فاآلي منها جتدد

  عرفت هبا رسم الرسول وعهده
  وقربا هبا واراه يف الترب ملحد

  ظللت هبا أبكي الرسول فأسعدت
  عيون ومثالها من اجلفن تسعد
  يذكون أالء الرسول وما أرى
  هلا حمصيا نفسي فنفسي تبلد
  مفجعة قد شفها فقد أمحد
  فظلت آلالء الرسول تعدد

  ت من كل أمر عشريهوما بلغ
  ولكن لنفسي بعد ما قد توجد

  أطالت وقوفا تذرف العني جهدها
  على طلل القرب الذي فيه أمحد

  فبوركت يا قرب الرسول وبوركت
  بالد ثوي فيها الرشيد املسدد
  وبورك حلد منك ضمن طيبا
  عليه بناء من صفيح منضد
  هتيل عليه الترب ايد وأعني
  عليه وقد غارت بذلك أسعد

  غيبوا حلما وعلما ورمحة لقد



  عشية علوه الثري ال يوسد
  وراحوا حبزن ليس فيهم نبيهم
  وقد وهنت منهم ظهور وأعضد
  يبكون من تبكي السماوات يومه
  ومن قد بكته األرض فالناس أكمد

  وهل عدلت يوما رزية هالك
  رزية يوم مات فيه حممد

  تقطع فيه منزل الوحي عنهم
  وقد كان ذا نور يغور وينجد

  دل على الرمحن من يقتدي بهي
  وينقذ من هول اخلزايا ويرشد
  إمام هلم يهديهم احلق جاهدا

  معلم صدق أن يطيعوا ويسعدوا
  عفو عن الزالت يقبل عذرهم
  وإن حيسنوا فاهللا باخلري أجود
  وإن ناب أمر مل يقوموا حبمله
  فمن عنده تيسري ما يتشدد
  فبينا هم يف نعمة اهللا وسطهم

  ريق يقصددليل به هنج الط
  عزيز عليه أن جيوروا عن اهلدى

  حريص على أن يستقيموا ويهتدوا
  عطوف عليهم ال يثين جناحه
  إىل كتف حينو عليهم وميهد

  فبينا هم يف ذلك النور إذ غدا
  إىل نورهم سهم من املوت مقصد

  فأصبح حممودا إىل اهللا راجعا
  يبكيه جن املرسالت وحيمد

  وأمست بالد احلرم وحشا بقاعها
  غيبة ما كانت من الوحي تعهدل

  قفارا سوى معمورة اللحد ضافها
  فقيد نبكيه بالط وغرقد

  ومسجده فاملوحشات لفقده
  خالء له فيها مقام ومقعد



  وباجلمرة الكربى له مث أوحشت
  ديار وعرصات وربع ومولد
  فبكى رسول اهللا يا عني عربة

  وال أعرفنك الدهر دمعك جيمد
  ليتومالك ال تبكني ذا النعمة ا
  على الناس منها سابغ يتغمد
  فجودي عليه بالدموع وأعويل
  لفقد الذي ال مثله الدهر يوجد

  وما فقد املاضون مثل حممد
  وال مثله حىت القيامة يفقد
  أعف وأوىف ذمة بعد ذمة
  وأقرب منه نائال ال ينكد
  وأبذل منه للطريف وتالدا
  إذا ضن معطاء مبا كان يتلد
  انتهى وأكرم صيتا يف البيوت إذا
  وأكرم جدا أبطحيا يسود

  وأمنع ذروات وأثبت يف العال

  دعائم عز شاهقات تشيد
  وأثبت فرعا يف الفروع ومنبتا
  وعودا غذاه املزن فالعود أغيد

  رباه وليدا فاستتم متامه
  على أكرم اخلريات رب ممجد
  تناهت وصاة املسلمني بكفه

  فال العلم حمبوس وال الرأي يفند
  قلت عائب أقول وال يلقي ملا

  من الناس إال عازب العقل مبعد
  وليس هواي نازعا عن ثنائه
  لعلى به يف جنة اخللد أخلد

  مع املصطفى أرجو بذاك جواره
  ويف نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد

  الطويل
  } صلى اهللا عليه وسلم{وقال حسان بن ثابت يبكي رسول اهللا 

  ما بال عينك ال تنام كأمنا



  دكحلت مآقيها بكحل األرم
  جزعا على املهدي أصبح ثاويا
  يا خري من وطئ احلصى ال تبعد
  وجهي يقيك الترب هلفا ليتين
  غيبت قبلك يف بقيع الغرقد
  بأيب وأمي من شهدت وفاته
  يف يوم االثنني النيب املهتدي
  فظللت بعد وفاته متبلدا
  متلددا يا ليتين مل أولد

  أأقيم بعدك يف املدينة بينهم
  سوديا ليتين صبحت سم األ
  أو حل أمر اهللا فينا عاجال

  يف روحة من يومنا أو من غد
  فتقوم ساعتنا فنلقي طيبا
  حمضا ضرائبه كرمي احملتد
  يا بكر آمنة املبارك ذكرها
  ولدته حمصنة بسعد األسعد
  نورا أضاء على الربية كلها
  من يهد للنور املبارك يهتدي

  يا رب فامجعنا معا ونبينا
  يف جنة تبين عيون احلسد

  يف جنة الفردوس فاكتبها لنا
  يا ذا اجلالل وذا العال والسؤدد

  واهللا أمسع ما بقيت هبالك
  إال بكيت على النيب حممد
  يا ويح أنصار النيب ورهطه
  بعد املغيب يف سواء امللحد

  ضاقت باالنصار البالد فأصبحوا
  سودا وجوههم كلون األمثد

  ولقد ولدناه وفينا قربه
  دوفضول نعمته بنا مل جتح
  واهللا أكرمنا به وهدى به

  أنصاره يف كل ساعة مشهد



  صلى اإلله ومن حيف بعرشه
  والطيبون على املبارك امحد

  الكامل
  } صلى اهللا عليه وسلم{وقال حسان بن ثابت أيضا ببكي رسول اهللا 

  نب املساكني أن اخلري فارقهم
  مع النيب توىل عنهم سحرا

  من ذا الذي عنده رحلي وراحليت
  إذا مل يؤنسوا املطرا ورزق أهلي

  أم من نعاتب ال خنشى جنادعه
  إذا اللسان عتا يف القول أو عثرا
  كان الضياء وكان النور نتبعه

  بعد اإلله وكان السمع والبصرا

  يا ليتنا يوم واروه مبلحده
  وغيبوه وألقوا فوقه املدرا
  مل يترك اهللا منا بعده أحدا

  ومل يعش بعده أنثى وال ذكرا
  النجار كلهم ذلت رقاب بين

  وكان أمرا من أمر اهللا قد قدرا
  واقتسم الفيء دون الناس كلهم

  وبددوه جهارا بينهم هدرا
  البسيط

  } صلى اهللا عليه وسلم{وقال حسان بن ثابت أيضا يبكي رسول اهللا 
  آليت ما يف مجيع الناس جمتهدا

  مين ألية بر غري إفناد
  تا اهللا ما محلت أنثى وال وضعت

   األمة اهلاديمثل الرسول نيب
  وال برا اهللا خلقا من بريته
  أوىف بذمة جار أو مبيعاد

  من ذا الذي كان فينا يستضاء به
  مبارك األمر ذا عدل وإرشاد

  أمسى نساؤك عطلن البيوت فما
  يضربن فوق قفا ستر بأوتاد

  مثل الرواهب يلبسن املباذل قد



  أيقن بالبؤس بعد النعمة الباد
  هنر يا أفضل الناس إين كنت يف

  أصبحت منه كمثل املفرد الصادي
  البسيط

  } صلى اهللا عليه وسلم{وقال كعب بن مالك األنصاري من كلمة يبكي رسول اهللا 
  وباكية حرى حترق بالبكا
  وتلطم منها خدها واملقلدا
  على هالك بعد النيب حممد
  ولو عدلت مل تبك إال حممدا
  فلست بباك بعد فقد حممد
  سودافقيدا وإن كان القريب امل
  فجعنا خبري الناس حيا وميتا

  وأدناه من أهل السموات مقعدا
  وأعظمه فقدا على كل مسلم
  وأكرمه يف الناس كلهم يدا

  مىت تنزل األمالك بالوحي بعده
  علينا إذا ما اللبس فينا ترددا
  إذا كان منه القول كان موفقا
  وإن كان وحيا كان نورا جمددا
  جزي اهللا عنا ربنا خري ما جزى

   اهلدي الداعي إىل احلق أمحدانيب
  الطويل

  } صلى اهللا عليه وسلم{وقال عمرو بن سامل اخلزاعي يبكي رسول اهللا 
  لعمري لئن جادت لك العني بالبكا

  )حملقوقة أن تستهل وتدمعا 
  فيا حفص إن األمر جل عن البكا غداة نعي الناعي النيب فأمسعا

  ن أكثر موجعافلم أر يوما كان أعظم حادثا ومل أر يوما كا
  ومل أر من يوم أعم مصيبة وال ليلة كانت أمر وأفظعا

  تعزى بصرب واذكري اهللا واعلمي بأن سوف جيزي كل ساع مبا سعى
  وال تزرئي حمض احلياء فتفجعي بدينك والدنيا فتزريها معا
  فإن يك قد مات النيب فبعدما نعي نفسه بدءا وعودا فأمسعا

  حزين والفؤاد تقطعاإذا ذكرت نفسي فراق حممد هتيج 
  فيالك نفسا ال يزال يزيدها على الدهر طول الدهر إال تصدعا



  جزي منك رب الناس أفضل ما جزى نبيا هدانا مث ويل مودعا
  فواهللا ال أنساك ما دمت ذاكرا لشيء وما قلبت كفا وأصبعا

  الطويل
تفجيع عليه حقا ال ينبغي أن يكون عهده وقد أكثر الشعراء يف تأبينه صلوات اهللا عليه قدميا وحديثا وقضوا من ال

نكيثا ومل مينعهم تقادم األيام وتطاول األعوام من جتديد البكاء عليه ومزيد احلنني إليه وحبق ما يكون ذلك فهو الرزء 
الذي حقه أن ينسى مجيع األرزاء واحلادث اجللل الذي يقبح معه حسن العزاء وطواعية األسف عليه دائما من 

ات باإلخالص ملن قام هبا واستقام بالنية والقول على سواء مذهبها جعلنا اهللا ممن أحبه حقا وكتبنا أعدل الشهاد
  فيمن غدا لشفاعته املشفعة مستحقا

  فمن ذلك ما وقفت عليه أليب إسحاق إمساعيل بن القاسم الغزي الكويف املعروف بأيب العتاهية من كلمة
  على رسول اهللا مين السالم

  ة لألنامما كان إال رمح
  أحيي به اهللا قلوبا كما

  أحيي موات األرض صوب الغمام
  أكرم به للخلق من مبلغ
  هاد وللناس به من إمام
  وأصبح احلق به قائما

  وأصبح الباطل دحض املقام
  السريع

  وقال إمساعيل بن القاسم أيضا من كلمة أخرى
  ليبك رسول اهللا من كان باكيا
  وال تنس قربا باملدينة ساويا

  اهللا عنا كل خري حممداجزي 
  فقد كان مهديا دليال هاديا

  ملن تبتغي الذكرى ملا هو أهله
  إذا كنت للرب املطهر ناسيا

  أتنسى رسول اهللا أفضل من مشى
  وآثاره باملسجدين كما هيا

  وكان أبر الناس بالناس كلهم
  وأكرمهم بيتا وشعبا وواديا
  تكدر من بعد النيب حممد
  فياعليه سالم اهللا ما كان صا

  فكم من منار كان أوضحه لنا
  ومن علم أمسى وأصبح عافيا



  ركنا إىل الدنيا الدنية بعده
  وكشفت األطماع منا املساويا

  وإنا لنرمي كل يوم بعربة
  نراها فما نزداد إال تعاميا
  كأنا خلقنا للبقاء وأينا

  وإن مدت الدنيا له ليس فانيا
  أىب املوت إال أن يكون ملن ترى

  حيث ما كان القيامن اخللق طرا 

  حسمت املين يا موت حسما مربحا
  وعلمت يا موت البكاء البواكيا

  ومزقتنا يا موت كل ممزق
  وعرفتنا يا موت منك الدواهيا

  الطويل
وأليب عبد اهللا حممد بن أيب اخلصال الغافقي األندلسي ومكانه من متانة العلم والدين وصدق املقالة وصحة اليقني 

وعلى آله أمجعني يساجل } صلى اهللا عليه وسلم{بأقرانه من العلماء املتقنني قصائد يرثي هبا النيب املكان الذي يلحقه 
هبا شاعره حسان بن ثابت يف قصائده املتقدمة صوتا بصوت وكلمة بكلمة أخربنا هبا وبسائر كالمه نثره ونظمه غري 

دته األوىل وميشي يف التفجع والتوجع على واحد من أشياخنا رمحهم اهللا عنه فمن ذلك قوله يعارض حسان يف قصي
  طريقته املثلى

  بطيبة آثار حتج وتقصد
  ودار هبا هللا نور خملد

  ومهبط جربيل بوحي وحكمة
  يبينها للعاملني حممد

  ومظهر آيات كأن رسومها
  على ما حمى منها البلى يتجدد
  ويف مسجد التقوى تأرخ روضة
  عليها من الفردوس كل ممدد

  نان وتربةيفاوحها طيب اجل
  تبوءها من جنة اخللد أمحد

  ومنربه األعلى على ذروة التقى
  وجذع له فيه حنني مردد

  ومولد إبراهيم حيث متخضت
  به أمه مثوى كرمي ومولد
  وموقعه من نفسه واختياره



  له اسم خليل اهللا فخر مشيد
  وإعالنه باحلزن تدمع عينه

  له رمحة والنفس ترقى وتصعد
  اهلدىومبين علي واهلدى يألف 

  بفاطمة نور بنور يقيد
  ومولد سبطيه ورحيان قلبه
  مكاهنما من عاتقيه ممهد

  وحيث ارتقت منه إمامة مرتقى
  يقوم هبا جباهلا مث يسجد

  وحيث بين بالطيبات نسائه
  بعصمته الوثقى وجربيل يشهد
  ومتلي كتاب اهللا يف حجراهتا
  يقمن به يف الليل والناس هجد
  ومتت ألصحاب الكساء طهارة

  ن اهللا حيييها الكتاب املؤيدم
  معاهد إميان تألق نورها

  ففي كل أفق جذوة تتوقد
  وكانت أمانا مث عادت خمافة
  فزائرها فوق الردي يتوسد
  فيا أيها الدار اليت حق أهلها

  على الناس طرا دائم ليس ينفد
  لقد درست منك املغاين وأوحشت
  وكان إليها الدين يأوي ويصمد

  ؤادهذكرتك ذكرى من يهيم ف
  بقربك لكين عن القرب مبعد

  ومثلت يل يف هبجة الدين والتقى
  وأمر رسول اهللا يعلو وميهد

  وإذ برقت نورا أسارير وجهه
  فزحزح قطع الليل والليل أسود
  وألقت إليه األرض أفالذها اليت

  حتل هبا عقم األمور وتعقد
  وغزو تبوك مث حج وداعه
  ومل يبق تبيني ومل يبق مشهد



  سلمون بشكوهومثلت ي وامل
  فرائصهم من روعة البني ترعد
  وقد جلل الدنيا ظالم مطبق
  خيال به ليل على الناس سرمد
  فما راعهم إال وفاة رسوهلم
  وكل يرى أن الرسول خيلد
  وقد ذهلوا أن اليت يقروهنا

  إذا جاء نصر اهللا للموت مرصد
  وودع جربيل وداع مفارق

  وال عود يستثىن وال وحي يعهد
  بالت دموعهاوأم أبيها مس

  كما احنل من سلك فريد مبدد
  فأودعها سرا بكت من جنيه
  وثين بسر فانثنت تتجلد

  وقد أعلنت عند الرسول بكرهبا
  لكرب أبيها وهو باملوت جيهد
  فقال هلا كفى دموعك واصربي
  فما بعد هذا اليوم كرب يعدد
  وبشرها من قرب ملحقها به
  ببشري حديث صادق ال يفند

  عزي مبوتهفيا من رأى حيا ي
  فريضي كأن املوت خلد مؤيد
  فرارا عن الدنيا إىل قرب رهبا
  وشجا عليها من حياة تنكد
  ولطفا من اهللا العظيم بصوهنا

  وباب الرزايا املستكنات مرصد
  ولو أهنا امتدت طويال حياهتا
  لشرد عنها النوم ليل مسهد

  وغصت على قرب بثكل ابن عمها
  وفقد شهيد حزنه ليس يفقد

  ب اهللا يف كل مارقأقام كتا
  يقر به يف زعمه وهو جيحد

  فقيض أشقى الناس يدين سعادة



  عن هو باإلميان أوىل وأسعد
  وكيف هبا واهللا يأىب هواهنا

  ملصرع سبط أول وهو مقصد
  وقد جرعته حتفه كف جعدة

  مبكرع سم جمه فيه أسود
  ولو حدثت عن كربالء ألبصرت

  حسينا فتاها وهو شلو مقدد
  جعجعت به وثاين سبطي أمحد

  عتاة جفاة وهو يف األرض أوحد
  ومل يرقبوا إال آلل حممد

  ومل يذكروا أن القيامة موعد
  وأن عليهم يف الكتاب مودة
  لقرباه ال ينحاش عنها موحد

  فيا سرع ما ارتدوا وصدوا عن اهلدي
  ومالوا عن البيت الذي هبم هدوا
  فحل عن برد الفرات عطاشهم

  وروي منهم ذابل ومهند
  ها شاهت وناهت عن اهلديفيا أوج

  أهذا التحفي منكم والتردد
  وترمت رسول اهللا يف ذبح سبطه

  وبؤمت بنار حرها ليس يربد
  فما لكم عند الشفيع شفاعة

  وال لكم يف كوثر احلوض مورد
  لعمري لقد غادرمت كل مؤمن
  على مضض برح يقوم ويقعد
  ونغصتم احمليي وأرضيتم العدي

  فأنتم لغري اهللا جند وأعبد
  يا كبدي إن أنت مل تتصدعيف

  فأنت من الصفوان أقسى وأجلد
  ويا عربيت إن مل تفيضي عليهم
  فنفسي أسخى باحلياة وأجود

  أتنتهب األيام أفالذ أمحد
  وأفالذ من عاداهم تتودد



  ويضحي ويظمي أمحد وبناته
  وبنت زياد وردها ال يصرد
  أيف دينه يف أمنه يف بالده
  تضيق عليهم فسحة تتورد

  ين إال دين جدهم الذيوما الد
  به أصدروا يف العاملني وأوردوا
  ينام النصارى واليهود بأمنهم
  ونومهم باخلوف نوم مشرد
  وما هي إال ردة جاهلية

  وحقد قدمي باحلديث يؤكد
  أهلفي علي سبطي هدي ونبوة
  جري هلما يوم من الشر أنكد
  شهيدين متبوعني من كل مؤمن

  بكل صالة برة تتعهد
  رة السم كبدهفهذا أذابت سو

  وهذا أبادته قسى تكبد
  فما عذر أهل األرض والقسط قائم

  وكلهم يف موقف الفصل شهد
  أيفعل هذا بابن بنت نبيكم

  وليس لكم يف النصر يوم وال غد
  أىب اهللا إال أن يف النفس حسرة
  بغصتها أضحي وأمسي وأرقد
  إىل أن يقيد اهللا من كل واتر

  على أن كفؤا مقنعا ليس يوجد
  م يويف دم ابن حممدوأي د

  حسني وأمسي وهو سبط موحد
  فيا خامت األسباط إن حتييت

  تؤمك من أرض بعيد وتقصد
  مثقلة بالدمع شوقا ولوعة
  على زفرة من حرها أتأود
  ويا أسوة للمؤمنني كرمية
  يلني عليها احلادث املتشدد

  فمن ينكر البلوى وأنت بكربال



  لذي البث والشكوى إمام مقلد
  نيا عليك وأهلهافإن جتهل الد

  فإنك يف أهل السماء ممجد
  أبوك شفيع الناس وهو الذي له( 

  مقام كرمي يف الربية حيمد
  ومشرعة احلوض الروي بكفه تزاد رجال عندها وتطرد

  وممن يذود اهللا عنه عصابة بقتلك يف طغياهنا تتحمد
  وذنبهم يف قتلك الذنب كله فما هلم إال اجلحيم تغمد

  ك جعفر قتيال لكفاربذي العرش أحلدواوهل كنت إال مثل عم
  وإال كليث اهللا جدك محزة وحربة وحشي إليه تسدد
  وما منهم إال غريق شهادة حياهتم موصولة حني تنفد

  ومثل أيب حفص وعثمان بعده ومثل علي وهو للحق سيد

  دماؤهم مسك ذكي وأجرهم على اهللا ال حيصى وال يتحدد
  كم تتولدأقول ببث مستكن وظاهر مضاضته عن حب

  وما سرين أين خلي من اهلوى هوى هو يف حم يتلى ويسند
  سريرة حب يوم تتلى سرائري يقوم هبا عين الصفيح املنضد
  سالم على تلك املعاهد إهنا آلل رسول اهللا طهر ومسجد

  فيا رب وفدين إليها مسلما ويا طيب مسري من إليها يوفد
  وأجند أفض هبا دمعي وأنقع غليت وأهتم يف ربع الرسول

  وأدعو إىل الرمحن دعوة تائب
  إىل عفوه من طيبه يتزود

  وأمسو إىل البيت العتيق بفرضه
  فكل به من ذنبه يتجرد

  ولست على قرب الرسول مبؤثر
  ليحشر من ذاك البقيع حممد
  فيا رب حقق نييت ومنييت

  هنا لك واألرواح جند جمند
  الطويل

  أوهلاوقال أيضا يعارض حسان يف كلمته الثانية اليت 
  ما بال عينك ال تنام كأمنا
  هبذه الكلمة املرسومة بعد

  هل جيمعن صباح يوم أو غد
  بيين وبني القرب قرب حممد



  حىت أروي ناظري من عربيت
  ويقر عيين طيب ذاك املشهد
  وأقبل األرض اليت محلت به
  نورا جيلى كل جنح أسود

  وأعظم البلد الذي أرسي به
  طود النبوة ثابتا باألسعد

  إىل جبل تضمن حبه أشكو
  حبا أضاق تصربي وجتلدي
  وابلغ القلب املروع أمانه

  وأقول للنفس اليت ظمئت ردي
  وأهش لألفق املبارك جوه
  متجددا من نوره املتجدد
  وأسح يف أبيات آل حممد
  دمعا كنظم اللؤلؤ املتبدد
  واهللا يعلم أن آل رسوله
  آل متكن حبهم يف حمتدي

  وبكربيت منهم أبوح وأنطوي
  سريت فيهم أروح وأغتديوحب

  قف باملنازل سائال عن أهلها
  أين الرسالة والرسول املهتدي
  أين الصواحب والصحابة حوله

  إذ بايعوه بالقلوب وباليد
  أين الذين بسبقهم عز اهلدي
  وعلت على األديان ملة أمحد

  أين الذين لعتبة ولشيبة
  واىل الوليد مسوا بكل مهند
  أين الذين بيوم أحد صرعوا

  ا بني مثىن يف اإلله وموحدم
  أين الذين مبؤتة وجالدها

  ماتوا كراما كالليوث احلرد
  أين الثمانية الذين بصربهم

  تابت بأوطاس بصائر من هدى
  يا مسجد التقوى غدوت بفضلهم



  ومكاهنم يف الدين أفضل مسجد
  وبقيت بعدهم مثابة رمحة
  يف غربة املستوحش املتفرد

  تبكي على خري الربية كلها
  موع كل مصدق وموحدبد

  فقد السماء كما فقدت نديهم
  وحنيبهم يف مهبط أو مصعد
  وتفرد الرمحن بالغيث الذي

  كان الرسول بوحيه عبق الند
  ولقد أقام الدين من خلفائه
  أصهاره كل بأمحد يقتدي

  وأتتك بعدهم امللوك فمصلح
  يضع األمانة عند آخر مفسد

  يا بيت عائشة اجملن ثالثة
  لطراز األوحدتطموا به نظم ا

  مثوي النيب وصاحبيه وفسحة
  عيسى ابن مرمي حازها باملوعد
  بوركت من بيت يضم رسالة

  ونبوة وخالفة يف ملحد
  مين إليك حتية يهفو هبا

  قلب بذكرهم وحبهم ند
  صلى اإلله وأرضه ومساؤه
  والعاملون على النيب املقتدي
  باألنبياء املهتدي هبداهم

  رشدا تبني يف الكتاب املرشد
  الكامل

  وقال أبو عبد اهللا أيضا يعارض حسان يف كلمته الثالثة اليت أوهلا
  نب املساكني إن اخلري فارقهم

  هبذه الكلمة املرسومة
  هون عليك من األرزاء ما خطرا
  بعد الرسول وال تعدل به خطرا
  واذكره يف كل حمذور تغص به
  تلقي املصاب به قد هون احلذرا



  أبعد أمحد يستقري مضاجعه
  ع البيت واألركان واحلجرافود

  مستقبال طيبة واهللا ينقله
  إىل رضاه فلما يعد أن صدرا

  مث استعز به شكو يعاجله
  يغشى بسورته األبيات واحلجرا
  حىت انتهى دوره يف بيت عائشة
  يف نومها يتبع األنفاس واألثرا
  فمال يف حجرها طلقا أسرته

  غض البشاشة إال اللمح والنظرا
  ن حياهتمفأذهل الناس طرا ع

  موت الرسول ومنهم من نفي اخلربا
  فياله من نظام بات يف قلق

  لوال أبو بكر الصديق النتثرا
  إن كنت معتربا فانظر تقلله

  واألرض ترب ودين اهللا قد ظهرا
  مل يرض منها سوى قرب تضمنه
  كان الفراش له يف نومه مدرا
  يا قرب أمحد هل من زورة أمم

  قبل احلمام تسر السمع والبصرا
  وهل إىل طيبة ممشى يقرهبا
  يا طيبة إن تأيت يومه سفرا

  فتنشق النفس يف أرجائها أرجا
  يشفي السقام وينفي الذنب والضررا
  وأستجري ببطن األرض من كرب
  يف ظهرها مل تدع مشسا وال قمرا
  أستجمل اهللا من أسرار قدرته

  عزما خيوض إليه البدو واحلضرا
  وقوة بالضعيف اهلم ناهضة

  م اآلصال والبكراوحجة تنظ

  يا حب أمحد كن يل يف زيارته
  أقوى ظهري إىل أن أقضي الوطرا

  صلى اإلله صالة غري نافدة



  تكاثر الريح واألشجار واملطرا
  على البشري النذير املصطفى كرما
  من كل بطن وصلب طيب ظهرا

  على ابن آمنة املاحي مبلته
  من كان باهللا واإلسالم قد كفرا

  رمني ومنوأهله الطيبني األك
  آوى وساهم يف البلوى ومن نصرا

  وأمهات مجيع املؤمنني ومن
  هدى هداه ومن صلى ومن حنرا

  ونضر اهللا حسانا وأعظمه
  فقد رثا وبكى يف اهللا وانتصرا
  أبا الوليد لقد هيجت يل شجنا

  وقد بعثت اجلوى واحلزن والذكرا
  وأنت شاعر آل اهللا قاطبة

  نافحت عنهم بروح القدس مقتدرا
  محة اهللا أمي غري صاغرةيا ر

  ضرحيه وامسحي عن وجهه العفرا
  فإنه سابق والسابقات هلا

  يف احلق أن متسح األعطاف والغررا
  أبقي له منرب اإلنشاد مكرمة

  عمت فال املدر استثنت وال الوبرا
  ومل يسل لسانا يف مقاولة

  وإمنا سل عضبا صارما ذكرا
  يا مقوال نضر اهللا الرسول به

  الفردوس مشتهراالزلت يف جنة 
  البسيط

ويعارض حسان يف كلمته املتقدمة قبل رابعة لكلماته } صلى اهللا عليه وسلم{وقال أيضا رمحه اهللا يبكي رسول اهللا 
  وهي اليت أوهلا

  آليت ما يف مجيع الناس جمتهدا
  هبذه الكلمة املوسومة بعد

  قليب إىل طيبة ذو غلة صادي
  إىل البشري النذير اخلامت اهلادي

  أيب القاسم املاحي مبلته إىل



  كفران كل كفور جهله بادي
  حىت أعفر خدي يف مواطئه
  غورا بغور وأجنادا بأجناد

  وأرسل الدمع سحا يف منازله
  مستفرغا جهد أفالذ وأكباد
  يف حيث أودع جربيل رسالته

  وحيا إليه بتوفيق وإرشاد
  وأشرب املاء من أروي منابعه

  فطيبه قد سري يف ذلك الوادي
  أمحد إين منك يف ثقة يا حب

  وأنت أحضر أعتادي وأزوادي
  سر يب إليه وجاور يب مثابته
  حىت أضمن أكفاين وأعوادي
  وما متكنت من قليب لتبدع يب
  وال لتقطعين عن ذلك النادي
  نور من اهللا لو أين سريت به
  ملا افتقرت إىل هاد وال حادي

  مل يقذف اهللا يف قليب حمبته
  ادإال ألمحل فوق الرأس واهل

  مىت أقول لوفد اهللا عن كثب
  يا راحيني انظروين إنين غاد

  وقد برئت إىل الرمحن من نشيب

  وقد ختليت عن أهلي وأوالدي
  مستبدال جبوار اهللا منقطعا

  إىل الرسول انقطاع العاطف الباد
  صلى اإلله وأهل األرض يقدمهم
  أهل السموات من مثين وآحاد
  على الذي أنقذ اهللا العباد به

  ة الكفر رشدا بعد إفنادمن ظلم
  على ابن آمنة املختار من نفر
  ما فوق جمدهم مرمى ملزداد
  على النيب الذي متت نبوته
  وآدم طينة قدت ألجساد



  على الرسول بن عبد اهللا أكرم من
  أوري بنور أضاء األرض وقاد

  وبعده صلوات اهللا عاطرة
  على الصحابة أعداد بأعداد
  وأهله الطيبني األكرمني فهم

  األرض أطهر غياب وشهاد يف
  يا رب واحفظ مقامي يف حمبتهم

  فإهنا وإليك املنتهى زادي
  البسيط

  فهذا ما تيسر لنا ذكره من مراثي الشعراء يف سيد املرسلني وخامت األنبياء
 وبقي علينا منها كثري ختطيناه إما لتخطي االختيار له واالنتقاء وإما لقصد االختصار واالكتفاء وأكثر الشعراء

أفحمتهم املصيبة القاصمة للظهور والرزية املتجددة على بلي األزمان وجتدد الدهور عن أن يفوهوا يف ذلك ببنت 
شفة أو يفوا مبا يناسب ذلك الكرب العظيم واخلطب اجلسيم من صفة متصفة وأولئك أوىل الناس باملعذرة وأحقهم 

ضل الصالة والسالم أعظم من أن تؤدي حقيقته سعة بالتجاوز عن مقاصدهم املقصرة فمصاب املسلمني به عليه أف
الكالم أو تستقل أساليب القول املتشعبة ومنادح العبارات املتطنبة املهذبة بأيسر جزء من مآثره الكرام وحماسنه 

العظام أو تفي األلفاظ على اتساعها وتعدد ضروهبا وأنواعها بشرح ما يتحمل فيه القلوب املؤمنة من برح اآلالم 
عراب عن قدر مصيبة فقده على اإلسالم فجزاه اهللا عن هنجه لنا السبيل إىل دار السالم أفضل ما أعده من واإل

اجلزاء ألنبيائه املختصني من عنايته بشرف االجتباء واالصطفاء دون األنام وأدر عليه وعليهم من سحب الرمحة 
  والربكات والسالم والصلوات ما يزري هبطال الدمي وواكف الغمام

وذكر أيامه وكافة أمره إىل حني } صلى اهللا عليه وسلم{وهنا انتهى ما خيتص من هذا اجملموع مبغازي نبينا حممد 
  وفاته

ونشرع اآلن يف صلة ذلك مبغازي خلفائه الثالثة األول رضي اهللا عن مجيعهم على حنو ما عملنا به يف مغازيه من 
الكرمي جلت قدرته نعم الوكيل باملعونة على ذلك و ال حول قصد التهذيب وبذل اجلهد يف حسن الترتيب وربنا 

صلى اهللا {وال قوة إال به هو حسيب ال إله إال هو عليه توكلت وإليه أنيب انتهى اجلزء الثاين من مغازي الرسول 
  وسريته ويليه إن شاء اهللا القسم األول من مغازي الثالثة اخللفاء} عليه وسلم

من اإلمياء إليها } صلى اهللا عليه وسلم{رضي اهللا عنه وما حفظ عن رسول اهللا ذكر خالفة أيب بكر الصديق 
  واإلشارات الدالة عليها مع ما كان من تقدمه

  إىل اإلنذار بالفنت الكائنة بعده وما صدر عنه من األقاويل املنذرة بالردة} صلى اهللا عليه وسلم{
ملا مسع صوت عمر يف صالته بالناس عندما أمر عليه } لمصلى اهللا عليه وس{يف الصحيح من اآلثار أن رسول اهللا 

  السالم يف مرضه أبا بكر أن يصلي فلم يوجد حاضرا قال يأىب اهللا ذلك واملسلمون يأىب اهللا ذلك واملسلمون
  ويف رواية يأىب اهللا واملسلمون إال أبا بكر



  ن بعدي أيب بكر وعمراقتدوا باللذين م} صلى اهللا عليه وسلم{وعن حذيفة قال قال رسول اهللا 
  وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه استخلف أبو بكر فأقام واستقام

  وقال صعصعة استخلف اهللا أبا بكر فأقام املصحف
} صلى اهللا عليه وسلم{وذكر يعقوب بن حممد الزهري عن شيوخه قالوا وذكروا استخالف أيب بكر بعد رسول اهللا 

  بعده حىت كاد يقول خليفيت أبو بكرومن قبل ما وصف هلم صفة من يلي 
تكلمه يف شيء فأمرها أن ترجع إليه فقالت يا } صلى اهللا عليه وسلم{وحدث جبري بن مطعم أن امرأة أتت النيب 

  رسول اهللا إن جئت فلم أجدك تعين املوت قال فأيت أبا بكر
رجل صاحل أن أبا بكر نيط برسول اهللا  قال رأى الليلة} صلى اهللا عليه وسلم{وعن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا 

  ونيط عمر بأيب بكر ونيط عثمان بعمر} صلى اهللا عليه وسلم{
قلنا أما الرجل الصاحل فرسول اهللا وأما ما ذكر من } صلى اهللا عليه وسلم{قال جابر فلما قمنا من عند رسول اهللا 

  نوط بعضهم ببعض فهم والة هذا األمر الذي بعث اهللا به نبيه
بينا أنا نائم رأيتين على قليب عليها دلو فنزعت منها ما } صلى اهللا عليه وسلم{أيب هريرة قال قال رسول اهللا وعن 

شاء اهللا مث أخذها ابن أيب قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبني ويف نزعه واهللا يغفر له ضعف مث استحالت غربا فأخذها 
  ر بن اخلطاب حىت ضرب الناس بعطنابن اخلطاب فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عم

  ويف رواية فأروى الظمئة وضرب الناس بعطن

بردة املرتدين من بعده فحدث أبو سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{وقد أخرب رسول اهللا 
فأولتهما كذابني بينا أنا نائم رأيت يف يدي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا } صلى اهللا عليه وسلم{

  خيرجان مسيلمة والعنسي
بني يدي الساعة كذابون منهم صاحب اليمامة } صلى اهللا عليه وسلم{وعن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا 

  يعين مسيلمة وصاحب خيرب يعين طليحة ومنهم العنسي يعين األسود ومنهم الدجال وهو أعظمهم فتنة
ثالث من جنا منهن فقد جنا من موتى ومن قتل } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا وعن عبد اهللا بن حوالة قال قال 

  خليفة مصطرب باحلق يعطيه ومن الدجال
لعبدة بن مسهر احلارثي فيما يعظه به ملا قدم عليه وإن أدركتك الردة فال } صلى اهللا عليه وسلم{وقال رسول اهللا 

  تتبعن كندة
  فد عليه فقال اللهم اشرح صدره لإلسالم وال جتعله من أهل الردةودعه أيضا جلرير بن عبد اهللا ملا و

أن } صلى اهللا عليه وسلم{وملا أسر املسلمون يوم بدر سهيل بن عمرو العامري سأل عمر بن اخلطاب رسول اهللا 
صلى {ينزع ثنيتيه السفالوين وكان أعلم الشفة السفلى قال فإنه خطيب ليقوم عليك خطيبا مبكة فقال رسول اهللا 

وانتهى خرب وفاته } صلى اهللا عليه وسلم{لعمر عسى أن يقوم مقاما يسرك فلما تويف رسول اهللا } اهللا عليه وسلم
  إىل مكة تكلم هبا قوم كالما قبيحا ووعى ذلك عليهم فقام سهيل بن عمرو خبطبة أيب بكر كأنه كان يسمعها فقال

كان يعبد اهللا فإن اهللا حي مل ميت وقد نعى اهللا عز وجل نبيه  أيها الناس من كان يعبد حممدا فإن حممدا قد مات ومن
إليكم وهو بني أظهركم ونعاكم إىل أنفسكم فهو املوت حىت ال يبقى أحد أمل تعلموا أن اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{

أو قتل الزمر وقال وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات  ٣٠تعاىل قال إنك ميت وإهنم ميتون 
آل عمران وقال كل شيء  ١٨٥آل عمران وقال تعاىل كل نفس ذائقة املوت  ١٤٤انقلبتم على أعقابكم اآلية 



القصص فاتقوا اهللا واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين اهللا قائم وكلمته تامة وإن  ٨٨هالك إال وجهه 
  اهللا ناصر من نصره ومعز دينه مجعكم اهللا على خريكم

كالم أكثر من هذا وعظهم به وذكرهم وقد كان الناس نفروا ومهوا فنفعهم اهللا بكالمه فلم يرتد مبكة أحد فلما ويف 
  حق فهو واهللا هذا املقام} صلى اهللا عليه وسلم{بلغ عمر بن اخلطاب مقام سهيل قال أشهد أن ما قال رسول اهللا 

  وما كان من تأييد اهللا خلليفة رسوله عليه السالم فيها }صلى اهللا عليه وسلم{ذكر بدء الردة بعد وفاة رسول اهللا 

جنم النفاق وارتدت العرب واشرأبت } صلى اهللا عليه وسلم{قالت عائشة رضي اهللا عنها ملا تويف رسول اهللا 
لقد اليهودية والنصرانية وصار املسلمون كالغنم املطرية يف الليلة الشاتية لفقد نبيهم حىت مجعهم اهللا على أيب بكر ف

نزل بأيب ما لو نزل باجلبال الراسيات هلاضها فواهللا ما اختلفوا فيه من أمر إال طار أيب بعالئه وغنائه وكان من رأى 
  ابن اخلطاب علم أنه خلق عونا لإلسالم كان واهللا أحوذيا نسيج وحده قد أعد لألمور أقراهنا

واستخلف أبو بكر رضي اهللا عنه } اهللا عليه وسلمصلى {ويف الصحيح من حديث أيب هريرة قال ملا تويف رسول اهللا 
صلى اهللا {بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن اخلطاب أليب بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اهللا 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فمن قال ال إله إال اهللا فقد عصم مين نفسه وماله إال } عليه وسلم
وحسابه على اهللا فقال أبو بكر واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة فإن الزكاة حق املال واهللا لو منعوين حبقه 

لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن اخلطاب فواهللا ما هو إال } صلى اهللا عليه وسلم{عقاال كانوا يؤدونه إىل رسول اهللا 
  عرفت أنه احلقأن رأيت أن اهللا قد شرح صدر أيب بكر للقتال ف

  قال عمر بن اخلطاب واهللا لرجح إميان أيب بكر بإميان هذه األمة مجيعا يف قتال أهل الردة
وذكر يعقوب بن حممد الزهري عن مجاعة من شيوخه قالوا فكان أبو بكر أمري الشاكرين الذين ثبتوا على دينهم 

  } صلى اهللا عليه وسلم{ة رسول اهللا وأمري الصابرين الذين صربوا على جهاد عدوهم أهل الردة بعد وفا

وبرأي أيب بكر أمجعوا على قتاهلم وذلك أن العرب افترقت يف ردهتا فقالت فرقة لو كان نبيا ما مات وقال بعضهم 
  انقضت النبوة مبوته فال نطيع أحدا بعده ويف ذلك يقول قائلهم

  أطعنا رسول اهللا ما عاش بيننا
  فيا لعباد اهللا ما أليب بكر

  ها بكرا إذا مات بعدهأيورث
  فتلك وبيت اهللا قاصمة الظهر

  الطويل
  وقال بعضهم نؤمن باهللا ونشهد أن حممدا رسول اهللا ونصلي ولكن ال نعطيكم أموالنا

  فأىب أبو بكر إال قتاهلم على حسب ما تقدم ذكره
 موىل أيب حذيفة وجادل أبو بكر الصحابة يف جهادهم وكان من أشدهم عليه عمر وأبو عبيدة بن اجلراح وسامل

وقالوا له احبس جيش أسامة بن زيد فيكون عمارة وأمانة باملدينة وارفق بالعرب حىت ينفرج هذا األمر فإن هذا 
األمر شديد غوره وهتتكه من غري وجهه فلو أن طائفة من العرب ارتدت قلنا قاتل مبن معك ممن ثبت من ارتد وقد 

ومانع صدقة فهو مثل املرتد وبني واقف ينظر ما تصنع أنت وعدوك قد  اتفقت العرب على االرتداد فهم بني مرتد



  قدم رجال وأخر رجال
ويف كتاب الواقدي من قول عمر أليب بكر وإمنا شحت العرب على أمواهلا وأنت ال تصنع بتفريق العرب عنك شيئا 

  فلو تركت للناس صدقة هذه السنة

ع بن حابس يف رجال من أشراف العرب فدخلوا على رجال من وقدم على أيب بكر عيينة بن حصن الفزاري واألقر
املهاجرين فقالوا إنه قد ارتد عامة من وراءنا عن اإلسالم وليس يف أنفسهم أن يؤدوا إليكم من أمواهلم ما كانوا 

فإن جتعلوا لنا جعال نرجع فنكفيكم من وراءنا فدخل املهاجرون } صلى اهللا عليه وسلم{يؤدون إىل رسول اهللا 
واألنصار على أيب بكر فعرضوا عليه الذي عرضوا عليهم وقالوا نرى أن تطعم األقرع وعيينة طعمة يرضيان هبا 

ويكفيانك من وراءمها حىت يرجع إليك أسامة وجيشه ويشتد أمرك فإنا اليوم قليل يف كثري وال طاقة لنا بقتال 
صلى اهللا {كم قد علمتم أنه كان من عهد رسول اهللا العرب قال أبو بكر هل ترون غري ذلك قالوا ال قال أبو بكر إن

إليكم املشورة فيما مل ميض فيه أمر من نبيكم وال نزل به الكتاب عليكم وأن اهللا لن جيمعكم على } عليه وسلم
ضاللة وإين سأشري عليكم فإمنا أنا رجل منكم تنظرون فيما أشري به عليكم وفيما أشرمت به فتجتمعون على أرشد 

اهللا يوفقكم وأما أنا فأرى أن ننبذ إىل عدونا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وأن ال نرشوا على  ذلك فإن
فنجاهد عدوه كما جاهدهم واهللا لو منعوين عقاال } صلى اهللا عليه وسلم{اإلسالم أحدا وأن نتأسى برسول اهللا 

ا قدوم عيينة وأصحابه إليكم فهذا أمر مل لرأيت أن أجاهدهم عليه حىت آخذه فأمتروا يرشدكم اهللا فهذا رأيي وأم
يغب عنه عيينة هو راضه مث جاء له ولو رأوا ذباب السيف لعادوا إىل ما خرجوا منه أو أفناهم السيف فإىل النار 

قتلناهم على حق منعوه وكفر فبان للناس وجه أمرهم وقالوا أليب بكر ملا مسعوا رأيه أنت أفضلنا رأيا ورأينا لرأيك 
  تبع
  ر أبو بكر الناس بالتجهز وأمجع على املسري بنفسه لقتال أهل الردةفأم

  وكانت أسد وغطفان من أهل الضاحية قد ارتدت ومل ترتد عبس وال

بعض أشجع وارتدت عامة بين متيم وطوائف من بين سليم عصية وعمرية وخفاف وبنو عوف بن امرئ القيس 
البحرين وبكر بن وائل وأهل ديب من أزد عمان والنمر بن  وذكوان وبنو جارية وارتد أهل اليمامة كلهم وأهل

قاسط وكلب ومن قارهبم من قضاعة وعامة بن عامر بن صعصعة وفيهم علقمة بن عالثة وقيل إهنا تربصت مع 
قادهتا وسادهتا ينظرون ملن تكون الدبرة وقدموا رجال وأخروا أخرى وارتدت فزارة ومجعها عيينة بن حصن ومتسك 

من بني املسجدين وأسلم وغفار وجهينة ومزينة وكعب وثقيف قام فيهم عثمان بن أيب العاص يف بين مالك باإلسالم 
وقام يف األحالف رجل منهم فقال يا معشر ثقيف نشدتكم اهللا أن تكونوا أول العرب ارتدادا وآخرهم إسالما 

ب هتامة من هوازن نصر وجشم وأقامت طيء كلها على اإلسالم وهذيل وأهل السراة وجبيلة وخثعم ومن قار
  وسعد بن بكر وعبد القيس قام فيهم اجلارود فثبتوا على اإلسالم وارتدت كندة وحضرموت وعنس

  وقال أبو هريرة مل يرجع رجل واحد من دوس وال من أهل السراة كلها
لقد جاء األبناء وفاة وقال أبو مرزوق التجييب مل يرجع رجل واحد من جتيب وال من مهدان وال من األبناء بصنعاء و

فشق نساؤهم اجليوب وضربن اخلدود وفيهم املرزبانة فشقت درعها من بني } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
  يديها ومن خلفها

ملا صدر من احلج سنة عشر وقدم املدينة فأقام حىت رأى هالل احملرم } صلى اهللا عليه وسلم{وقد كان رسول اهللا 



صدقني يف العرب فبعث على عجز هوازن عكرمة بن أيب جهل وبعث حامية بن سبيع سنة إحدى عشرة وبعث امل
األسدي على صدقات قومه وعلى بين كالب الضحاك ابن سفيان وعلى أسد وطيء عدي بن حامت وعلي بين 

  يربوع مالك بن نويرة وعلي بين دارم وقبائل بين
  قومه وقيس ابن عاصم املنقري على صدقات قومهحنظلة األقرع بن حابس وبعث الزبرقان بن بدر على صدقات 

اختلفوا فمنهم من رجع ومنهم من أدى إىل أيب بكر وكان } صلى اهللا عليه وسلم{فلما بلغتهم وفاة رسول اهللا 
الذين حبسوا صدقات قومهم وفرقوها بني قومهم مالك بن نويرة وقيس بن عاصم واألقرع بن حابس التميمي وأما 

  ومل مينعوا منعا بينا ومل يعطوا كانوا بني ذلكبنو كالب فتربصوا 
على فزارة نوفل بن معاوية الديلي فلقيه خارجة ابن حصن بن حذيفة بن } صلى اهللا عليه وسلم{وبعث رسول اهللا 

بدر الفزاري بالشربة فقال أما ترضى أن تغنم نفسك فرجع نوفل بن معاوية هاربا حىت قدم على أيب بكر الصديق 
ان مجع فرائض فأخذها منه خارجة فردها على أرباهبا وكذلك فعلت سليم بعرباض بن سارية وقد بسوطه وقد ك

أبوا أن } صلى اهللا عليه وسلم{بعثه على صدقاهتم فلما بلغتهم وفاة النيب } صلى اهللا عليه وسلم{كان رسول اهللا 
ار ومزينة وجهينة وكان رسول اهللا يعطوه شيئا وأخذوا منه ما كان مجع فانصرف من عندهم بسوطه وأما أسلم وغف

بعث إليهم كعب بن مالك األنصاري فسلموا إليه صدقاهتم ملا بلغتهم وفاته وتأدت إىل أيب } صلى اهللا عليه وسلم{
بكر فاستعان هبا يف قتال أهل الردة وكذلك فعل بنو كعب مع أمري صدقاهتم بشر بن سفيان الكعيب وأشجع مع 

  قدم بذلك كله على أيب بكرمسعود بن رحيلة األشجعي ف
وكان عدي بن حامت قد حبس إبل الصدقة يريد أن يبعث هبا إىل أيب بكر إذ وجد فرجة والزبرقان بن بدر مثل ذلك 

فجعل قومهما يكلموهنما فيأبيان وكانا أحزم رأيا وأفضل يف اإلسالم رغبة ممن كان فرق الصدقة يف قومه فقاال 
هبذا األمر قائم ألفاكم مل تفرقوا الصدقة وإن كان الذي تظنون فلعمري إن أموالكم  لقومهما ال تعجلوا فإنه إن قام

  لبأيديكم فال يغلبنكم عليها أحد فسكتوهم حىت أتاهم يقني خرب القوم فلما اجتمع الناس على أيب بكر جاءهم

بن حامت يأمر ابنه أن أنه قد قطع البعوث وسار بعث أسامة بن زيد إىل الشام وأبو بكر خيرج إليهم فكان عدي 
يسرح مع نعم الصدقة فإذا كان املساء روحها وإنه جاء هبا ليلة عشاء فضربه وقال أال عجلت هبا مث راح هبا الليلة 

الثانية فوق ذلك قليال فجعل يضربه وجعلوا يكلمونه فيه فلما كان اليوم الثالث قال يا بين إذا سرحتها فصح يف 
ن لقيك الق من قومك أو من غريهم فقل أريد الكأل تعذر علينا ما حولنا فلما أن جاء أدبارها وأم هبا املدينة فإ

الوقت الذي كان يروح فيه مل يأت الغالم فجعل أبوه يتوقعه ويقول ألصحابه العجب حلبس ابين فيقول بعضهم 
ك فقال ال يغدو معي منكم خنرج يا أبا طريف فنتبعه فيقول ال واهللا فلما أصبح صبح هتيأ ليغدو فقال قومه نغدو مع

أحد إنكم إن رأيتموه حلتم بيين وبني ضربه وقد عصى أمري كما ترون فخرج على بعري له سريعا حىت حلق ابنه مث 
حدر النعم إىل املدينة فلما كان ببطن قناة لقيته خيل أليب بكر عليها ابن مسعود ويقال حممد بن مسلمة وهو أثبت 

روه وما كان معه وقالوا له أين الفوارس الذين كانوا معك قال ما معي أحد قالوا بلى لقد عندنا فلما نظروا إليه ابتد
كان معك فوارس فلما رأونا تغيبوا فقال ابن مسعود خلوا عنه فما كذب وال كذبتم جنود اهللا معه ومل يرهم فقدم 

  علي أيب بكر بثالمثائة بعري وكانت أول صدقة قدم هبا على أيب بكر
من ألف يف الردة أن الزبرقان بن بدر هو الذي فعل هذا الفعل املنسوب يف هذا احلديث إىل عدي بن وذكر بعض 

حامت فإما أن يكونا فعاله معا توفيقا من اهللا هلما وإما أن يكون هذا مما يعرض يف النقل من االختالف والذي ينسب 



  ذلك إىل الزبرقان يقول إنه قال يف ذلك
  لقد علمت قيس وخندف أنين
  وفيت إذا ما فارس الغدر أجلما

  أتيت اليت قد يعلم اهللا أهنا
  إذا ذكرت كانت أعف وأكرما
  أنفت لعوف أن يسب أبوهم

  إذا اقتسم الناس السوام املقسما
  وروحتها من أهل جوفاء صبحت

  تدوس بأيديها احلصاد احملرما
  حبوت هبا قرب النيب وقد أىب

  فلم جيبه ساع من الناس مقسما
  الطويل

  ال أيضاوق
  وفيت بأذواد النيب ابن هاشم

  على موطن ضام الكرمي املسودا
  فأديتها ألفا ولو شئت ضمها
  رعاء يكون الوشيج املقصدا

  الطويل
وذكر ابن إسحاق أن عدي بن حامت كانت عنده إبل عظيمة اجتمعت له من صدقات قومه عندما تويف رسول اهللا 

وارجتعوا صدقاهتم وارتدت بنو أسد وهم جرياهنم اجتمعت طيء إىل فلما ارتد من الناس } صلى اهللا عليه وسلم{
عدي بن حامت فقالوا إن هذا الرجل قد مات وقد انتقض الناس بعده وقبض كل قوم ما كان فيهم من صدقاهتم 
الوا فنحن أحق بأموالنا من شذاذ الناس فقال أمل تعطوا من أنفسكم العهد وامليثاق على الوفاء طائعني غري مكرهني ق
بلى ولكن قد حدث ما ترى وقد تري ما صنع الناس قال والذي نفس عدي بيده ال أخيس هبا أبدا ولو كنت 

جعلتها لرجل من الزنج لوفيت له هبا فإن أبيتم ألقاتلنكم يعين على ما يف يده وما يف أيديهم فليكونن أول قتيل يقتل 
يسب حامتا يف قربه عدي ابنه من بعده فال يدعونكم عذر على وفاء ذمته عدي بن حامت أو يسلمها فال تطمعوا أن 

عاذر إىل أن تعذروا فإن للشيطان قادة عند موت كل نيب يستخف هلا أهل اجلهل حىت حيملهم على قالئص الفتنة 
خليفة من بعده يلي هذا األمر } صلى اهللا عليه وسلم{وإمنا هي عجاجة ال ثبات هلا وال ثبات فيها إن لرسول اهللا 

كما قاموا بعهده وذو بيته يف } صلى اهللا عليه وسلم{ن لدين اهللا أقواما سينهضون ويقومون به بعد رسول اهللا وإ
السماء لئن فعلتم ليقارعنكم على أموالكم ونسائكم بعد قتل عدي وغدركم فأي قوم أنتم عند ذلك فلما رأوا منه 

  اجلد كفوا عنه وسلموا له
  ما يف يدك فإنك إن تفعل تسد احلليفني يعنون طيئا وأسداويروى أن مما قال له قومه أمسك 

فقال ما كنت ألفعل حىت أدفعها إىل أيب بكر فجاء هبا حىت دفعها إليه فلما كان زمن عمر بن اخلطاب رأى من عمر 



إذ رمحه اهللا جفوة فقال له عدي ما أراك تعرفين قال عمر بلى واهللا واهللا يعرفك من السماء أعرفك واهللا أسلمت 
  كفروا ووفيت إذ غدروا وأقبلت إذ أدبروا بلى وأمي اهللا أعرفك

وقدم أيضا الزبرقان بن بدر بصدقات قومه على أيب بكر فلم يزل لعدي والزبرقان بذلك شرف وفضل على من 
  سوامها

} ه وسلمصلى اهللا علي{وأعطى أبو بكر عديا ثالثني بعريا من إبل الصدقة وذلك أن عديا ملا قدم على رسول اهللا 
يعتذر من الزاد ويقول واهللا ما } صلى اهللا عليه وسلم{نصرانيا فأسلم وأراد الرجوع إىل بالده أرسل إليه رسول اهللا 

  أصبح عند آل حممد شقة من الطعام ولكن ترجع ويكون خري فلذلك أعطاه أبو بكر تلك الفرائض
منهم الصدقة جد بأيب بكر اجلد يف قتاهلم وأراه اهللا  وملا كان من العرب ما كان من التوائهم عن الدين ومنع من منع

رشده فيهم وعزم على اخلروج بنفسه إليهم وأمر الناس باجلهاز وخرج هو يف مائة من املهاجرين وقيل يف مائة من 
من املهاجرين واألنصار وخالد بن الوليد حيمل اللواء حىت نزل بقعاء وهو ذو القصة يريد أبو بكر أن يتالحق الناس 

خلفه ويكون أسرع خلروجهم ووكل بالناس حممد بن مسلمة يستحثهم فانتهى إىل بقعاء عند غروب الشمس فصلى 
هبا املغرب وأمر بنار عظيمة فأوقدت وأقبل خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر وكان ممن ارتد يف خيل من قومه إىل 

أغار على أيب بكر رضي اهللا عنه ومن معه وهم املدينة يريد أن خيذل الناس عن اخلروج أو يصيب غرة فيغري ف
  غافلون فاقتتلوا شيئا من قتال وحتيز املسلمون والذ أبو بكر

بشجرة وكره أن يعرف فأوىف طلحة بن عبيد اهللا على شرف فصاح بأعلى صوته ال بأس هذه اخليل قد جاءتكم 
وأصحابه وتبعه طلحة بن عبيد اهللا فتراجع الناس وجاءت األمداد وتالحق املسلمون فانكشف خارجة بن حصن 

فيمن خف معه فلحقوه يف أسفل ثنايا عوسجة وهو هارب ال يألوا فيدرك أخريات أصحابه فحمل طلحة على رجل 
بالرمح فدق ظهره ووقع ميتا وهرب من بقى ورجع طلحة إىل أيب بكر فأخربه أن قد ولوا منهزمني هاربني وأقام أبو 

اس وبعث إىل من كان حوله من أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة وكعب يأمرهم جبهاد بكر ببقعاء أياما ينتظر الن
  أهل الردة واخلفوف إليهم فتحلب الناس إليهم من هذه النواحي حىت شحنت منهم املدينة

قال سربة اجلهين قدمنا معشر جهينة أربعمائة معنا الظهر واخليل وساق عمرو بن مسرة اجلهين مائة بعري عونا 
لمسلمني فوزعها أبو بكر يف الناس وجعل عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب يكلمان أبا بكر يف الرجوع إىل ل

صلى اهللا عليه {املدينة ملا رأيا عزمه على املسري بنفسه وقد تواىف املسلمون وحشدوا فلم يبق أحد من أصحاب النيب 
} صلى اهللا عليه وسلم{عمر ارجع يا خليفة رسول اهللا من املهاجرين واألنصار من أهل بدر إال خرج وقال } وسلم

تكن للمسلمني فتنة وردءا فإنك إن تقتل يرتد الناس ويعل الباطل احلق وأبو بكر مظهر املسري بنفسه وسأهلم مبن 
  نبدأ من أهل الردة فاختلفوا عليه فقال أبو بكر نصمد هلذا الكذاب على اهللا وعلى كتابه طليحة

يب بكر يف الرجوع وعزم هو عليه أراد أن يستخلف على الناس فدعا زيد بن اخلطاب لذلك فقال يا وملا أحلوا على أ
فلم أرزقها وأنا أرجو أن } صلى اهللا عليه وسلم{خليفة رسول اهللا قد كنت أرجو أن أرزق الشهادة مع رسول اهللا 

دعا أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة فعرض عليه أرزقها يف هذا الوجه وإن أمري اجليش ال ينبغي أن يباشر القتال بنفسه ف
  ذلك فقال مثل ما قال زيد فدعا ساملا

موىل أيب حذيفة ليستعمله فأىب عليه فدعا أبو بكر خالد بن الوليد فأمره على الناس وقال هلم وقد تواىف املسلمون 
  قبله وبعث مقدمته أمام اجليش



ريكم خالد بن الوليد إىل أن ألقاكم فإين خارج فيمن معي إىل ناحية أيها الناس سريوا على اسم اهللا تعاىل وبركته فأم
  خيرب حىت أالقيكم

  ويروى أنه قال للجيش
  سريوا فإن لقيتكم بعد غد فاألمر إيل وأنا أمريكم وإال فخالد بن الوليد عليكم فامسعوا له وأطيعوا

  مث خال خبالد بن الوليد فقال وإمنا قال ذلك أبو بكر ألن تذهب كلمته يف الناس وهتاب العرب خروجه
يا خالد عليك بتقوى اهللا وإيثاره على من سواه واجلهاد يف سبيله فقد وليتك على من ترى من أهل بدر من 

  املهاجرين واألنصار

فسار خالد ورجع أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبري وعبد الرمحن ابن عوف وسعد بن أيب وقاص يف نفر من 
  من أهل بدر رضي اهللا عن مجيعهم إىل املدينة املهاجرين واألنصار

  وصية أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه خالد بن الوليد حني بعثه يف هذا الوجه
قال حنظلة بن علي األسلمي بعث أبو بكر رضي اهللا عنه خالد بن الوليد إىل أهل الردة وأمره أن يقاتلهم على مخس 

أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وإقام الصالة وإيتاء  خصال فمن ترك واحدة من اخلمس قاتله شهادة
  الزكاة وصيام شهر رمضان زاد زيد بن أسلم وحج البيت وقال كن ستا

  وعن نافع بن جربان أن أبا بكر حني بعث خالد بن الوليد عهد إليه وكتب معه هذا الكتاب
إىل خالد بن الوليد حني } صلى اهللا عليه وسلم{سول اهللا بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما عهد به أبو بكر خليفة ر

صلى اهللا {بعثه فيمن بعثه من املهاجرين واألنصار ومن معهم من غريهم لقتال من رجع عن اإلسالم بعد رسول اهللا 
اهدة ملن عهد إليه وأمره أن يتقي اهللا ما استطاع يف أمره كله عالنيته وسره وأمر باجلد يف أمر اهللا واجمل} عليه وسلم

توىل عنه إىل غريه ورجع عن اإلسالم إىل ضاللة اجلاهلية وأماين الشيطان وعهد إليه وأمره أن ال يقاتل قوما حىت 
يعذر إليهم ويدعوهم إىل اإلسالم ويبني هلم الذي هلم يف اإلسالم والذي عليهم فيه وحيرص على هداهم فمن أجابه 

وأسودهم قبل منه وليعذر إىل من دعاه باملعروف وبالسيف فإمنا يقاتل من  إىل ما دعاه إليه من الناس كلهم أمحرهم
كفر باهللا على اإلميان باهللا فإذا أجاب املدعو إىل اإلميان وصدق إميانه مل يكن عليه سبيل وكان اهللا حسيبه بعد يف 

صلى اهللا عليه {سول اهللا عمله ومن مل جيبه إىل ما دعا إليه من دعائه اإلسالم ممن رجع عن اإلسالم بعد وفاة ر
  أن يقاتل أولئك مبن معه من} وسلم

املهاجرين واألنصار حيث كانوا وحيث بلغ مراغمه مث يقتل من قدر عليه من أولئك وال يقبل من أحد شيئا دعاه 
ورسوله  إليه وال أعطاه إياه إال اإلسالم والدخول فيه والصرب به وعليه وشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده

وأمره أن ميضي مبن معه من املسلمني حىت يقدم اليمامة فيبدأ ببين حنيفة ومسيلمتهم الكذاب فيدعوهم ويدعوه إىل 
اإلسالم وينصح هلم يف الدين وحيرص على هداهم فإن أجابوا إىل ما دعاهم إليه من دعاية اإلسالم قبل منهم وكتب 

وإن هم مل جييبوا ومل يرجعوا عن كفرهم واتباع كذاهبم على كذبه على بذلك إيل وأقام بني أظهرهم حىت يأتيه أمري 
اهللا عز وجل قاتلهم أشد القتال بنفسه ومبن معه فإن اهللا ناصر دينه ومظهره على الدين كله كما قضى يف كتابه ولو 

لنار وال يستبقيه منهم كره الكافرون فإن أظهره اهللا عليهم إن شاء اهللا وأمكنه منهم فليقتلهم بالسالح وليحرقهم با
أحدا قدر على أن يستبقه وليقسم أمواهلم وما أفاء اهللا عليه وعلى املسلمني إال مخسة فلريسل به إيل أضعه حيث أمر 

اهللا به أن يوضع إن شاء اهللا وعهد إليه أن ال يكون يف أصحابه فشل من رأيهم وال عجلة عن احلق إىل غريه وال 



 يعرفهم ويعرف ممن هم وعالم اتبعوه وقاتلوا معه فإين أخشى أن يدخل معكم ناس يدخل فيهم حشو من الناس حىت
يتعوذون بكم ليسوا منكم وال على دينكم فيكونون عيونا عليكم ويتحفظون من الناس مبكاهنم معكم وأنا أخشى 

رفق باملسلمني يف أن يكون ذلك يف األعراب وجفاهتم فال يكونن من أولئك يف أصحابك أحد إن شاء اهللا تعاىل وا
سريهم ومنازهلم وتفقدهم وال تعجل بعض الناس عن بعض يف املسري وال يف االرحتال من مكان واستوص مبن معك 

من األنصار خريا يف حسن صحبتهم ولني القول هلم فإن فيهم ضيقا ومرارة وزعارة وهلم حق وفضيلة وسابقة 
صلى اهللا {من حمسنهم وجتاوز عن مسيئهم كما قال رسول اهللا فأقبل } صلى اهللا عليه وسلم{ووصية من رسول اهللا 

  والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته} عليه وسلم

ويروى أن أبا بكر رمحه اهللا كتب مع هذا الكتاب كتابا آخر إىل عامة الناس وأمر خالدا أن يقرأه عليهم يف كل 
  جممع وهو

 إىل من بلغه كتايب هذا من عامة أو خاصة تاما على إسالمه أو بسم اهللا الرمحن الرحيم من أيب بكر خليفة رسول اهللا
راجعا عنه سالم على من اتبع اهلدى ومل يرجع بعد اهلدى إىل الضاللة والعمى وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

عيا إىل اهللا شريك له وأن حممدا عبده ورسوله اهلادي غري املضل أرسله باحلق من عنده إىل خلقه بشريا ونذيرا ودا
بإذنه وسراجا منريا لينذر من كان حيا وحيق القول على الكافرين فهدى اهللا باحلق من أجاب إليه وضرب باحلق من 

عند ذلك أجله الذي } صلى اهللا عليه وسلم{أدبر عنه حىت صاروا إىل اإلسالم طوعا وكرها مث أدرك رسول اهللا 
قد كان بني له ذلك وألهل اإلسالم يف الكتاب الذي أنزل عليه فقال له قضى اهللا عليه وعلى املؤمنني فتوفاه اهللا و

الزمر وقال وما جعلنا لبشر من قبلك اخللد أفإن مت فهم اخلالدون كل نفس ذائقة  ٣٠إنك ميت وإهنم ميتون 
د خلت من األنبياء وقال للمؤمنني وما حممد إال رسول ق ٣٥ ٣٤املوت ونبلوكم بالشر واخلري فتنة وإلينا ترجعون 

قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا شيئا وسيجزي اهللا 
آل عمران فمن كان إمنا يعبد حممدا فإن حممدا قد مات صلوات اهللا عليه ومن كان إمنا يعبد اهللا  ١٤٤الشاكرين 

ت وال تأخذه سنة وال نوم حافظ ألمره منتقم من عدوه وإين وحده ال شريك له فإن اهللا باملرصاد حي قيوم ال ميو
صلى اهللا عليه {أوصيكم أيها الناس بتقوى اهللا وأحضكم على حظكم ونصيبكم من اهللا وما جاءكم به نبيكم حممد 

كل وأن هتتدوا هبدي اهللا وتعتصموا بدين اهللا فإن كل من مل حيفظه اهللا ضائع وكل من مل يصدقه اهللا كاذب و} وسلم
من مل يسعده اهللا شقي وكل من مل يرزقه اهللا حمروم وكل من مل ينصره اهللا خمذول فاهتدوا هبدي اهللا ربكم وما 

 ١٧فإنه من يهد اهللا فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا } صلى اهللا عليه وسلم{جاءكم به نبيكم حممد 
أن أقر باإلسالم وعمل به اغترارا باهللا وجهالة بأمر اهللا  الكهف وإنه قد بلغين رجوع من رجع منكم عن دينه بعد

  وطاعة للشيطان و

  ٦إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا إمنا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعري 
فاطر وإين قد بعثت خالد بن الوليد يف جيش من املهاجرين األولني من قريش واألنصار وغريهم وأمرته أن ال يقاتل 

 يقتله حىت يدعوه إىل داعية اهللا فمن دخل يف دين اهللا وتاب إىل اهللا ورجع عن معصية اهللا إىل ما كان يقر أحدا وال
به من دين اهللا وعمل صاحلا قبل ذلك منه وأعانه عليه ومن أىب أن يرجع إىل األسالم بعد أن يدعوه بداعية اهللا 

القتال بنفسه ومن معه من أنصار دين اهللا وأعوانه مث ال يبقى  ويعذر إليه بعاذرة اهللا أن يقاتل من قاتله على ذلك أشد



على أحد بعد أن يعذر إليه وأن حيرقهم بالنار ويسيب الذراري والنساء وأمرته أن ال يقبل من أحد شيئا إال الرجوع 
وقد } وسلم صلى اهللا عليه{إىل دين اهللا وشهادة أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله 

أمرته أن يقرأ على الناس كتايب إليهم يف كل جممع ومجاعة فمن اتبعه فهو خري له ومن تركه فهو شر له وعن عروة 
  بن الزبري قال جعل أبو بكر رضي اهللا عنه يوصي خالد بن الوليد ويقول

أهل } اهللا عليه وسلمصلى {يا خالد عليك بتقوى اهللا والرفق مبن معك من رعيتك فإن معك أصحاب رسول اهللا 
السابقة من املهاجرين واألنصار فشاورهم فيما نزل بك مث ال ختالفهم وقدم أمامك الطالئع ترتاد لك املنازل وسر يف 
أصحابك على تعبئة جيدة فإذا لقيت أسدا وغطفان فبعضهم لك وبعضهم عليك وبعضهم ال عليك وال لك متربص 

ميل مع من تكون له الغلبة ولكن اخلوف عندي من أهل اليمامة فاستعن باهللا دائرة السوء ينظر ملن تكون الدبرة في
على قتاهلم فإنه بلغين أهنم رجعوا بأسرهم وإن كفاك اهللا الضاحية فامض إىل أهل اليمامة فإنك تلقى عدوا كلهم 

ا أهل ضعف أرجو أن عليك هلم بالد منكرة فال تؤيت إال من مفازة فارفق جبيشك يف تلك املفازة فإن يف جيشك قوم
تنصر هبم حىت تدخل بالدهم هم إن شاء اهللا تعاىل فإن دخلت بالدهم فاحلذر احلذر إذا لقيت القوم فقاتلهم 
  بالسالح الذي يقاتلونك به السهم للسهم والرمح للرمح والسيف للسيف فإن أعطاك اهللا الظفر عليهم فأقل

 غدا مبا يضيق صدري به منك امسع عهدي ووصييت ال تغرين على دار البقيا عليهم إن شاء اهللا تعاىل وإياك أن تلقاين
مسعت فيها أذانا حىت تعلم ما هم عليه وإياك وقتل من صلى واعلم يا خالد أن اهللا يعلم من سريرتك ما يعلم من 

هلم عالنيتك واعلم أن رعيتك إمنا تعمل مبا تراك تعمل كف عليك أطرافك وتعاهد جيشك واهنهم عما ال يصلح 
  فإمنا تقاتلون من تقاتلون بأعمالكم وهبذا نرجو لكم النصر على أعدائكم سر على بركة اهللا تعاىل

  ذكر مسري خالد بن الوليد رضي اهللا عنه إىل بزاخة وغريها

قالوا وسار خالد بن الوليد ومعه عدي بن حامت وقد انضم إليه من طيء ألف رجل فنزل بزاخة وكانت جديلة 
الم وهي بطن من طيء وكان عدي بن حامت من الغوث وقد مهت جديلة أن ترتد فجاءهم مكنف معرضة عن اإلس

بن زيد اخليل الطائي فقال أتريدون أن تكونوا سبة على قومكم مل يرجع رجل واحد من طيء وهذا أبو طريف 
نسري إىل جديلة  عدي بن حامت معه ألف رجل من طيء فكسرهم فلما نزل خالد بزاخة قال لعدي يا أبا طريف أال

فقال يا أبا سليمان ال تفعل أقاتل معك بيدين أحب إليك أم بيد واحدة فقال خالد بل بيدين قال عدي فأن جديلة 
إحدى يدي فكف خالد عنهم فجاءهم عدي فدعاهم إىل اإلسالم فأسلموا فحمد اهللا وسار هبم إىل خالد فلما رآهم 

يف أصحابه بالسالج فقيل له إمنا هي جديلة أتت تقاتل معك فلما  خالد فزع منهم وظن أهنم أتوا للقتال فصاح
جاءوا حلوا ناحية وجاءهم خالد فرحب هبم وفرح هبم واعتذروا إليه من اعتزاهلم وقالوا حنن لك حيث أحببت 

فجزاهم خريا فلم يرتد من طيء رجل واحد فسار خالد على تعبئته وطلب إليه عدي أن جيعل قومه مقدمة أصحابه 
قال يا أبا طريف إن األمر قد اقترب وأنا أخاف أن أقدم قومك فإذا أحلمهم القتال انكشفوا فانكشف من معنا ف

ولكن دعين أقدم قوما صربا هلم سوابق ونيات وهم من قومك قال عدي الرأي ما رأيت فقد املهاجرين واألنصار 
أمر عيونه أن خيتربوا كل من مروا به عند مواقيت ومل يزل خالد يقدم طليعته منذ خرج من بقعاء حىت قدم اليمامة و

الصالة باألذان هلا فيكون ذلك أمانا هلم ودليال على إسالمهم وانتهى خالد واملسلمون إىل عسكر طليحة وقد 
  ضربت لطليحة قبة من أدم وأصحابه حوله معسكرون فانتهى خالد ممسيا فضرب عسكره



} صلى اهللا عليه وسلم{ على فرس معه نفر من أصحاب النيب على ميل أو حنوه من عسكر طليحة وخرج يسري
فوقف من عسكر طليحة غري بعيد مث قال خيرج إىل طليحة فقال أصحابه ال تصغر اسم نبينا وهو طلحة فخرج 

طليحة فوقف فقال له خالد إن من عهد خليفتنا إلينا أن ندعوك إىل اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله 
تعود إىل ما خرجت منه فنقبلمنك ونغمد سيوفنا عنك فقال يا خالد أنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا وأن 

صلى اهللا عليه {وأين نيب مرسل يأتيين ذو النون كما كان جربيل يأيت حممدا وقد كان ادعى هذا يف عهد النيب 
يما يف السماء يقال له ذو النون وكان عيينة بن حصن لقد ذكر ملكا عظ} صلى اهللا عليه وسلم{فقال النيب } وسلم

قد قال له ال أبا لك هل أنت مرينا بعض نبوتك فقد رأيت ورأينا ما كان يأيت حممدا قال نعم فبعث عيونا له حيث 
 سار خالد بن الوليد بن الوليد من املدينة مقبال إليهم قبل أن يسمع بذكر خالد وقال إن بعثتم فارسني على فرسني
أغرين حمجلني من بين نصر بن قعني أتوكم من القوم بعني فهيؤا فارسني فبعثومها فخرجا يركضان فلقيا عينا خلالد 
  بن الوليد فقاال ما وراءك فقال هذا خالد بن الوليد يف املسلمني قد أقبلوا فأتوا به إليه فزادهم فتنة وقال أمل أقل لكم

اه إليه انصرف خالد إىل معسكره فاستعمل تلك الليلة على حرسه مكنف فلما أىب طليحة على خالد أن يقر مبا دع
بن زيد اخليل وعدي بن حامت وكان هلما صدق نية ودين فباتا حيرسان يف مجاعة من املسلمني فلما كان يف السحر 

م ثابت بن هنض خالد فعبأ أصحابه ووضع ألويته مواضعها ودفع اللواء األعظم إىل زيد ابن اخلطاب فتقدم به وتقد
قيس بن بلواء األنصار وطلبت طيء لواء يعقد هلا فعقد خالد لواء ودفعه إىل عدي بن حامت فلما مسع طليحة حركة 
القوم عبأ أصحابه وجعل خالد يسوي الصفوف على رجليه وطليحة يسوي أصحابه على راحلته حىت إذا استوت 

ه خرج إليه طليحة بأربعني غالما جلداء من جنوده مردا الصفوف زحف هبم خالد حىت دنا من طليحة فلما انتهى إلي
  فأقامهم يف امليمنة فقال اضربوا حىت تأتوا امليسرة فتضعضع

الناس ومل يقتل أحد مث أقامهم يف امليسرة ففعلوا مثل ذلك واهنزم املسلمون فقال رجل من هوازن حضرهم يومئذ أن 
 واقتحم وسط القوم وكر عليه أصحابه فاختلطت الصفوف خالدا ملا كان ذلك قال يا معشر األنصار اهللا اهللا

واختلفت السيوف بينهم وضرس خالد يف القتال فجعل يقحم فرسه ويقولون له اهللا اهللا فإنك أمري القوم وال ينبغي 
  لك أن تقدم فيقول واهللا إين ألعرف ما تقولون ولكين واهللا ما رأيتين أصرب وأخاف هزمية املسلمني

لكليب عن بعض الطائيني أنه نادى مناد من طيء يعين عندما محل أولئك األربعون غالما على املسلمني يا وفيما ذكر ا
خالد عليك سلمى وأجأ فقال بل إىل اهللا امللجأ قال مث محل فواهللا ما رجع حىت مل يبق من أولئك األربعني رجل واحد 

زمية واشتد القتال وأسر حبال بن أيب حبال فأرادوا أن وقاتل خالد يومئذ بسيفني حىت قطعهما وتراد الناس بعد اهل
  يبعثوا به إىل أيب بكر فقال اضربوا عنقي وال تروين حممديكم هذا فضربوا عنقه

وذكر الواقدي عن ابن عمر قال نظرت إىل راية طليحة يومئذ محراء حيملها رجل منهم ال يزول هبا فترا فنظرت إىل 
  نت هزميتهم فنظرت إىل الراية تطؤها اإلبل واخليل والرجال حىت تقطعتخالد أتاه فحمل عليه فقتله فكا

وعنه قال يرحم اهللا خالد بن الوليد لقد كان له غناء وجرأة ولقد رأيته يوم طليحة يباشر احلرب بنفسه حىت ليم يف 
  ذلك ولقد رأيته يوم اليمامة يقاتل أشد القتال إن كان مكانه ليتقي حىت يطلع إلينا منبهرا

وملا تراجع املسلمون وضرس القتال تزمل طليحة بكساء له ينتظر زعم أن ينزل عليه الوحي فلما طال ذلك على 
  أصحابه وهدهتم احلرب جعل عيينة بن حصن يقاتل ويذمر الناس

 قال ابن إسحاق قاتل يومئذ يف سبعمائة من فزارة قتاال شديدا حىت إذا جل املسلمون عليهم بالسيف وقد صربوا هلم



أتى طليحة وهو متلثم يف كسائه فقال ال أبا لك هل أتاك جربيل بعد قال يقول طليحة وهو حتت الكساء ال واهللا ما 
جاء بعد فقال عيينة تبا لك سائر اليوم مث رجع عيينة فقاتل وجعل حيض أصحابه وقد ضجوا من وقع السيوف فلما 

جبذه جبذة جلس منها وقال له قبح اهللا هذه من نبوة طال ذلك على عيينة جاء طليحة وهو مستلق متسج بكسائه ف
ما قيل لك بعد شيء فقال طليحة قد قيل يل إن لك رحال كرحاه وأمرا لن تنساه فقال عيينة أظن قد علم اهللا أن 
سيكون لك أمر لن تنساه يا فزارة هكذا وأشار هلا حتت الشمس هذا واهللا كذاب ما بورك له وال لنا فيما يطالب 

ت فزارة وذهب عيينة وأخوه يف آثارها فيدرك عيينة فأسر وأفلت أخوه ويقال أسر عيينة عروة بن مضرس فانصرف
  بن أوس بن حارثة بن الم الطائي فأراد خالد قتله حىت كلمه فيه رجل من بين خمزوم فترك قتله

خوه فجعل أصحابه وملا رأى طليحة أن الناس يقتلون ويؤسرون خرج منهزما وأسلمه الشيطان فأعجزهم هو وأ
يقولون له ماذا ترى وقد كان أعد فرسه وهيأ امرأته النوار فوثب على فرسه ومحل امرأته وراءه فنجا هبا وقال من 

  استطاع منكم أن يفعل كما فعلت فليفعل ولينج بأهله مث هرب حىت قدم الشام فأقام عند بين جفنة الغسانيني
حابه ما رأى اهنزامهم ويلكم ما يهزمكم فقال له رجل منهم أنا ويف كتاب يعقوب الزهري أن طليحة قال ألص

  أخربك أنه ليس منا رجل إال وهو حيب أن صاحبه ميوت قبله وأنا نلقى قوما كلهم حيب أن ميوت قبل صاحبه
وذكر ابن إسحاق أن طليحة ملا وىل هاربا تبعه عكاشة بن حمصن وثابت ابن أقرم وقد كان طليحة أعطى اهللا عهدا 

ال يسأله أحد النزول إال فعل فلما أدبر ناداه عكاشة يا طليحة فعطف عليه فقتل عكاشة مث أدركه ثابت فقتله  أن
  أيضا طليحة مث حلق بالشام وقال طليحة يذكر قتله إيامها

  زعمتم بأن القوم لن يقتلوكم
  أليسوا وإن مل يسلموا برجال
  عدلت هلم صدر احلمالة إهنا

  معودة قيل الكماة نزال
  فيوما تفي باملشرفية خدها
  ويوما تراها يف ظالل عوال

  ويوما تراها يف اجلالل مصونة
  ويوما تراها غري ذات جالل
  عشية غادرت ابن أقرم ثاويا
  وعكاشة الغنمي عند جمال
  فإن يك أذواد أصنب ونسوة
  فلن يذهبوا فرغا بقتل حبال

  الطويل

عميلة الفزاري وكان عاملا بردهتم أن خالد بن الوليد كان ملا  وقد قيل يف قتلها غري هذا وهو ما ذكره الواقدي عن
دنا من القوم بعث عكاشة وثابتا طليعة أمامه وكانا فارسني فلقيهما طليحة وأخاه مسيلمة ابين خويلد طليعة ملن 

مسلمة وراءمها من الناس وخلفوا عسكرهم من ورائهم فلما التقوا انفرد طليحة بعكاشة ومسلمة بثابت فلم يلبث 
أن قتل ثابتا وصرخ طليحة مبسلمة أعين على الرجل فإنه قاتلي فكر معه على عكاشة فقتاله رمحه اهللا مث كرا راجعني 



إىل من وراءمها وأقبل خالد معه املسلمون فلم يرعهم إال ثابت ابن أقرم قتيال تطؤه املطي فعظم ذلك على املسلمني 
قتيال فثقل القوم على املطي كما وصف واصفهم حىت ما تكاد املطي ترفع  مث مل يسريوا إال يسريا حىت وطئوا عكاشة

  أخفافها
ويف كتاب الزهري مث حلقوا أصحاب طليحة فقتلوا وأسروا وصاح خالد ال يطبخن رجل قدرا وال يسخنن ماء إال 

  على أثفيه رأس رجل وتظلف رجل من بين أسد فوثب على عجز راحلة خالد وهو يقول
  قوما أنت قائدهملن خيزي اهللا 

  يا ابن الوليد ولن تشقى بك الدبر
  كفاك كف عقاب عند سطوهتا

  على العدو وكف برة عقر
  البسيط

أنشدك اهللا أن يكون هالك مضر اليوم على يديك قال من أنت وحيك قال أنا األباء بن قيس يا خالد حكمك يف بين 
يرجعوا إىل بالدهم فمن كان له هبا مال فليعمده وليسلم أسد قال حكمي فيهم أن يقيموا الصالة مث يؤتوا الزكاة مث 

  عليه فهو له فأقروا بذلك فنادى خالد من قام فهو آمن فقام الناس كلهم فآمن من قام
ومسعت بذلك بنو عامر فأعلنوا باإلسالم وأمر خالد احلظائر أن تبين مث أوقد فيها النار مث أمر باألسري فألقيت فيها 

استعلمه } صلى اهللا عليه وسلم{بن سبيع ابن احلسحاس األسدي وهو الذي كان رسول اهللا  وألقى يومئذ حامية
  على صدقات قومه فارتد عن اإلسالم

  وأخذت أم طليحة إحدى نساء بين أسد فعرض عليها اإلسالم فأبت ووثبت فاقتحمت النار وهي تقول
  يا موت عم صباحا

  )كافحته كفاحا 
  إذ مل أجد براحا

  رجز

واقدي عن يعقوب بن يزيد بن طلحة أن خالدا مجع األساري يف احلظائر مث أضرمها عليهم فاحترقوا وهم وذكر ال
أحياء ومل حيرق أحد من بين فزارة فقلت لبعض أهل العلم مل حرق هؤالء من بني أهل الردة فقال بلغت عنهم مقالة 

  وثبتوا على ردهتم} صلى اهللا عليه وسلم{سيئة شتموا النيب 
ن غري يعقوب أن خالدا أمر باألخدود حيفر فقيل له ما تريد هبذا األخدود قال أحرقهم بالنار فكلم يف ذلك وذكر ع

  فقال هذا عهد الصديق أيب بكر إيل اقرؤه يف كل جممع إن أظفرك اهللا هبم فأحرقهم بالنار
القوم سبينا الذراري  وعن عبد اهللا بن عمر قال شهدت بزاخة فظفرنا اهللا على طليحة فكنا كلما أغرنا على

  واقتسمنا أمواهلم

  ذكر رجوع بين عامر وغريهم إىل اإلسالم

وملا أوقع اهللا ببين أسد وفزارة ما أوقع ببزاخة بعث خالد بن الوليد السرايا ليصيبوا ما قدروا عليه ممن هو على ردته 
أصابته السرية فيقول جئت راغبا وجعلت العرب تسري إىل خالد راغبة يف اإلسالم أو خائفة من السيف فمنهم من 



يف اإلسالم وقد رجعت إىل ما خرجت منه ومنهم من يقول ما رجعنا ولكنا منعنا أموالنا وشححنا عليها فقد 
سلمناها فليأخذ منها حقه ومنهم من مل تظفر به السرايا فانتهى إىل خالد مقرا باإلسالم ومنهم من مضى إىل أيب بكر 

  الصديق ومل يقرب خالدا
ال الواقدي فاختلفوا علينا يف قرة بن هبرية القشريي فقال قائل هرب إىل أيب بكر وأسلم عنده وقال قائل أخذته ق

خيل خالد فأتت به إليه ومنهم من قال جاء إىل خالد بن الوليد شاردا حني جاءت بنو عامر إىل خالد وهو أثبت 
  عندنا

أمرهم قرة بن هبرية فقام فيهم أبو حرب ربيعة بن خويلد قال بعضهم وكانت بنو عامر تربص ملن الدبرة وصاحب 
إىل } صلى اهللا عليه وسلم{العقيلي وهو يومئذ فارس عامر ورجلها فقال مهال يا بين عامر قد قتلتم رسل رسول اهللا 

وله بئر معونة وأخفرمت ذمة أيب براء وأرداكم عامر بن الطفيل وقد أظلكم خالد يف املهاجرين واألنصار فكسرهم ق
مع قرة بن } صلى اهللا عليه وسلم{وقد رضوه وكان عرض لعمرو بن العاص مقدمه من عمان بعد وفاة رسول اهللا 

على عمان فجاءه يوما يهودي من يهود } صلى اهللا عليه وسلم{هبرية ما نذكره وذلك أن عمرا كان عامال للنيب 
  عمان فقال أرأيتك إن سألتك عن شيء أأخشى علي منك

فقال اليهودي اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{ل اليهودي أنشدك اهللا من أرسلك إلينا قال اللهم رسول اهللا قال ال قا
إنك لتعلم أنه رسول اهللا قال عمرو اللهم نعم فقال اليهودي لئن كان حقا ما تقول لقد مات اليوم فلما رأى عمرو 

فيه ما قال مث خرج خبفراء من األزد وعبد  ذلك مجع أصحابه وحواشيه وكتب ذلك اليوم الذي قال له اليهودي
هبجر ووجد ذكر ذلك عند املنذر بن ساوي فسار } صلى اهللا عليه وسلم{القيس يأمن هبم فجاءته وفاة رسول اهللا 

حىت قدم أرض بين حنيفة فأخذ منهم خفريا حىت جاء أرض بين عامر فنزل على قرة بن هبرية القشريي فقال له حني 
كب إن لك عندي نصيحة وأنا أحب أن تسمعها إن صاحبك قد تويف قال عمرو وصاحبنا هو ال أراد عمرو أن ير

أم لك يعين دونك قال له قرة وإنكم يا معشر قريش كنتم يف حرمكم تأمنون فيه ويأمنكم الناس مث خرج منكم 
يف والناس إليكم رجل يقول ما مسعت فلما بلغنا ذلك مل نكرهه وقلنا رجل من مضر يريد يسوق الناس وقد تو

سراع وإهنم غري معطيكم شيئا فاحلقوا حبرمكم تأمنون فيه وإن كنت غري فاعل فعدين حيث شئت آتك فوقع به 
عمرو وقال إين أرد عليك نصيحتك وموعدك حفش أمك قال قرة إين مل أرد هذا وندم على مقالته ويقال خرج مع 

  عمرو يف مائة من قومه خفراء له

اص يلقي الناس مرتدين حىت أتى على ذي القصة فلقى عيينة بن حصن خارجا من املدينة وذلك وأقبل عمرو بن الع
حني قدم على أيب بكر يقول إن جعلت لنا شيئا كفيناك ما وراءنا فقال له عمرو بن العاص ما وراءك يا عيينة من 

نا حنن وأنتم فقال عمرو كذبت يا ابن وىل الناس أمورهم قال أبو بكر فقال عمرو اهللا أكرب قال عيينة يا عمرو استوي
األخابث من مضر وسار عتيبة فجعل يقول لكل من لقي من الناس احبسوا عليكم أموالكم قالوا فأنت ما تصنع 

  قال ال يدفع إليه رجل من فزارة عناقا واحدة وحلق عند ذلك بطليحة األسدي فكان معه
ومبقالة قرة بن هبرية ومبقالة عيينة بن حص وأتى عمرو خالدا  وقدم عمرو املدينة فأخرب أبا بكر مبا كان يف وجهه

حني بعثه أبو بكر إىل أهل الردة فجعل يقول يا أبا سليمان ال يفلت منك قرة بن هبرية فلما صنع اهللا بأهل بزاخة ما 
بالدهم صنع عمد خالد إىل جبلي طيء فأتته عامر وغطفان يدخلون يف اإلسالم ويسألونه األمان على مياههم و

وأظهروا له التوبة وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فأمنهم خالد وأخذ عليهم العهود واملواثيق ليبايعن على ذلك 



أبناءكم ونساءكم آناء الليل وآناء النهار فقالوا نعم نعم وملا اجتمعوا إليه قال خالد أين قرة بن هبرية القشريي قال 
نت املتكلم لعمرو بن العاص مبا تكلمت به وأنت املتربص باملسلمني الدوائر ها أنا ذا قال قدمه فاضرب عنقه وقال أ

ومل تنصر وقلت إن كانت الدائرة على املسلمني فمايل بيدي ومجعت قومك على ذلك ورأسك قومك ومل تكن بأهل 
عنك إىل أن ترأس وال تطاع قال يا بن املغرية إن يل عند عمرو بن العاص شهادة فقال خالد عمرو الذي نقل 

  اخلليفة ما تكلمت به

ويروي أنه قال له هذا ما قال لك عمرو سيأتيك يف حفش أمك فقال له قرة يا أبا سليمان إين قد أجرته فأحسنت 
جواره وأنا مسلم مل أرتد فقال لوال ما تذكر لضربت عنقك ولكن ال بد أن أبعث بك يف وثاق إىل أيب بكر فريى 

   عامر أوثق عيينة بن حصن وقرة بن هبرية وبعث هبما إىل أيب بكر الصديقفيك رأيه فلما فرغ من بيعة بين
قال ابن عباس فقدم هبما املدينة يف وثاق فنظرت إىل عيينة جمموعة يداه إىل عنقه حببل ينخسه غلمان املدينة باجلريد 

  ويضربونه ويقولون أي عدو اهللا أكفرت باهللا بعد إميانك فيقول واهللا ما كنت آمنت باهللا
قالوا ووقف عليه عبد اهللا بن مسعود فقال خبت وخسرت إنك ملوضع يف الباطل قدميا فقال له عيينة أقصر أيها 

  الرجل فلوال ما أنا فيه مل تكلمين مبا
تكلمين به فانصرف ابن مسعود وأتى بقرة بن هبرية فقال يا خليفة رسول اهللا واهللا ما كفرت وسل عمرو بن العاص 

دة ملا أقبل من عمان خرجت يف مائة من قومي خفراء له وقبل ذلك ما أكرمت منزله وحنرت له فإن يل عنده شها
فسأل أبو بكر رضي اهللا عنه عمرا فقال نزلت به فلم أر للضيف خريا منه مل يترك وخرج معي يف مائة من قومه مث 

يعاقبه أبو بكر وعفا عنه وكتب  ذكر عمرو ما قال له قرة فقال قرة انزع يا عمرو فقال عمرو لو نزعت نزعت فلم
  له أمانا وقبل منه

وكان فيمن ارتد من بين عامر ومل يرجع معهم علقمة بن عالثة بن عوف بن األحوص بن جعفر فبعث أبو بكر إىل 
ابنته وامرأته ليأخذمها فقالت امرأته مايل وأليب بكر إن كان علقمة قد كفر فإين مل أكفر فتركها مث راجع علقمة 

  م زمن عمر رضي اهللا عنه فرد عليه زوجتهاإلسال

وأخذ خالد بن الوليد من بين عامر وغريهم من أهل الردة ممن جامعهم وبايعه على اإلسالم كل ما ظهر من 
سالحهم واستحلفهم على ما غيبوا عنه فإن حلفوا تركهم وإن أبوا شدهم أسرا حىت أتوا مبا عندهم من السالح 

عطاه أقواما حيتاجون إليه يف قتال عدوهم وكتبه عليهم فلقوا به العدو مث ردوه بعد فقدم فأخذ منهم سالحا كثريا فأ
  به على أيب بكر رضي اهللا عنه

وحدث يزيد بن شريك الفزاري عن أبيه قال قدمت مع أسد وغطفان على أيب بكر وافدا حني فرغ خالد بن بزاخة 
من بايع خالدا ومنهم من مل يبايعه فجاءوا إىل أيب بكر  وجعلت أسد وغطفان تسلل فاجتمعوا عند أيب بكر فمنهم

فقال أبو بكر اختاروا بني خصلتني حرب جملية أو سلم خمزية قال خارجة بن حصن هذه احلرب اجمللية قد عرفتها 
  فما السلم املخزية قال تقرون أن قتالنا يف اجلنة وأن قتالكم يف النار وأن تردوا علينا ما أخذمت منا

عليكم مما أخذنا منكم شيئا وأن تدوا قتالنا دية كل قتيل مائة بعري منها أربعون يف بطوهنا أوالدها وال ندى  وال نرد
قتالكم ونأخذ منكم احللقة والكراع وتلحقون بأذناب اإلبل حىت يرى اهللا خليفة نبيه واملؤمنني ما شاء فيكم أو 

نعم يا خليفة رسول اهللا قال أبو بكر عليكم عقد اهللا  يرى منكم إقباال إىل ما خرجتم منه فقال خارجة بن حصن
وميثاقه أن تقوموا بالقرآن آناء الليل وآناء النهار وتعلموه أوالدكم ونساءكم وال متنعوا فرائض اهللا يف أموالكم 



سبيل اهللا  قالوا نعم فقال عمر يا خليفة رسول اهللا كلما قلت كما قلت إال أن يدوا من قتلوا منا فإهنم قوم قتلوا يف
  واستشهدوا

ويف رواية فتتابع الناس على قول عمر وقبض أبو بكر رضي اهللا عنه كلما قدر عليه من احللقة والكراع فلما تويف 
  رأى عمر رضي اهللا عنه أن اإلسالم قد ضرب جبرانه فدفعه إىل أهله أو إىل عصبة من مات منهم

أن أبا بكر عهد إليه أن يسري إىل أرض بين متيم وإىل اليمامة  وملا فرغ خالد بن بزاخة وبين عامر ومن يليهم أظهر
فقال ثابت بن قيس بن مشاس وهو على األنصار وخالد على مجاعة املسلمني ما عهد إلينا ذلك وما حنن بسائرين 

وليست بنا قوة وقد كل املسلمون وعجف كراعهم فقال خالد أما أنا فلست مبستكره أحدا منكم فإن شئتم 
وإن شئتم فأقيموا فسار خالد ومن تبعه من املهاجرين وأبناء العرب عامدا ألرض بين متيم واليمامة وأقامت  فسريوا

األنصار يوما أو يومني مث تالومت فيما بينها وقالوا واهللا ما صنعنا شيئا واهللا لئن أصيب القوم ليقولن أخذلتموهم 
ابوا خريا وفتح اهللا فتحا إنه خلري منعتموه فابعثوا إىل خالد وأسلمتموهم وإهنا لسبة باق عارها آخر الدهر ولئن أص

يقيم لكم حىت تلحقوه فبعثوا إليه مسعود بن سنان ويقال ثعلبة بن عنمة فلما جاءه اخلرب أقام حىت حلقوه فاستقبلهم 
إىل البطاح من يف كثرة من معه من املسلمني ملا أطلوا على العسكر حىت نزلوا وساروا مجيعا حىت انتهى خالد هبم 

  أرض بين
متيم فلم جيد هبا مجعا ففرق السرايا يف نواحيها وكان يف سرية منها أبو قتادة األنصاري قال فلقينا رجل فقلنا ممن 

أنت قال من بين حنظلة فقلنا أين من مينع الصدقة منا اآلن قال هم مبكان كذا وكذا فقلت كم بيننا وبينهم قال مائة 
أتيناهم حني طلعت الشمس ففزعوا حني رأونا وأخذوا السالح وقالوا من أنتم قلنا حنن عباد فانطلقنا سراعا حىت 

اهللا املسلمون قالوا وحنن عباد اهللا املسلمون وكانوا اثين عشر رجال فيهم مالك بن نويرة قلنا فضعوا السالح 
  واستسلموا ففعلوا فأخذناهم فجئنا هبم خالدا

  شاء اهللا تعاىلوذكر من خربهم ما يأيت بعد إن 

مصدقا إىل قومه بين حنظلة وكان سيدهم فجمع } صلى اهللا عليه وسلم{وكان مالك بن نويرة قد بعثه النيب 
جفل إبل الصدقة أي ردها من حيث جاءت فلذلك مسي } صلى اهللا عليه وسلم{صدقاهتم فلما بلغته وفاة النيب 

قائم من قريش بعده جنتمع عليه مجيعا إن رضي منكم أن اجلفول ومجع قومه فقال إن هذا الرجل قد هلك فإن قام 
تدخلوا يف أمره ومل يطلب ما مضى من هذه الصدقة أبدا ومل تكونوا أعطيتم الناس أموالكم فأنتم أوىل هبا وأحق 
فتسارع إليه مجهور قومه وفرحوا بذلك فقام ابن قعنب وكان سيد بين يربوع فقال يا بين متيم بئس ما ظننتم أن 

عوا يف صدقاتكم وال يرجع اهللا يف نعمه عليكم وأن جتردوا للبالء ويلبسكم اهللا العافية وأن تستشعروا خوف ترج
الكفر وأن تسكنوا يف أمن اإلسالم إنكم أعطيتم قليال من كثري واهللا مذهب الكثري بالقليل ومسلط على أموالكم 

ا قتلتم فأطيعوا اهللا واعصوا مالكا فقام مالك فقال يا غدا من ال يأخذها الرضي وال خيريكم يف الصدقة وإن منعتموه
معشر بين متيم إمنا رددت عليكم أموالكم إكراما لكم وبقيا عليكم وإنه ال يزال يقوم قائم منكم خيطئين يف ردها 
ن عليكم وخيطئكم يف أخذها فما أغناين عما يضرين وال ينفعكم فواهللا ما أنا بأحرصكم على املال وال بأجزعكم م

املوت وال بأخفاكم شخصا إن أقمت وال بأخفكم رحلة إن هربت فترضاه عند ذلك بنو حنظلة وأسندوا إليه أمرهم 
  وقالوا حربنا حربك وسلمنا سلمك فأخذوا أمواهلم وأىب اهللا إال أن يتم أمره فيهم وقال يف ذلك مالك

  وقال رجال سدد اليوم مالك



  وقال رجال مالك مل يسدد
  أبا ألبيكمفقلت دعوين ال 

  فلم أخط رأيا يف املعاد وال البد
  وقلت خذوا أموالكم غري خائف

  وال ناظر فيما جييء به غد
  فدونكموها إهنا صدقاتكم
  مصررة أخالفها مل حترد

  وقلت خذوا أموالكم غري خائف
  وال ناظر فيما جييء به غد

  سأجعل نفسي دون ما حتذرونه
  وأرهنكم يوما مبا قبلته يدي

  مر املخوف قائمفإن قام باأل
  أطعنا وقلنا الدين دين حممد

  الطويل

وملا بلغ ذلك أبا بكر واملسلمني حنقوا على مالك وعاهد اهللا خالد بن الوليد لئن أخذه ليقتلنه مث ليجعلن هامته أثفية 
  للقدر فلما أتى به أسريا يف نفر من قومه أخذوا معه كما تقدم

أسلموا فما لنا عليهم من سبيل وفيمن شهد بذلك أبو قتادة األنصاري أختلف فيه الذين أخذوهم فقال بعضهم قد 
  وكان معهم يف تلك السرية وقالوا إنا قد أذنا فأذنوا مث أقمنا فأقاموا مث صلينا فصلوا

وكان من عهد أيب بكر إىل خالد أن أميا دار غشيتموها فسمعتم األذان فيها بالصالة فأمسكوا عن أهلها حىت 
  نقموا وماذا يبغون وأميا دار غشيتموها فلم تسمعوا فيها األذان فشنوا عليها الغارة فاقتلوا وحرقواتسألوهم ماذا 

وشهد بعض من كان يف تلك السرية أهنم مل يسلموا وأهنم مل يسمعوهم كربوا وال أذنوا وأن قتلهم وسبيهم حالل 
  وكان ذلك رأى خالد فيهم

ء القوم قال نعم قلت واهللا ما حيل لك قتلهم ولقد اتقونا باإلسالم فما قال أبو قتادة فجئته فقلت أقاتل أنت هؤال
  عليهم من سبيل وال أتابعك على قتلهم فأمر هبم خالد فقتلوا

قال أبو قتادة فتسرعت حىت قدمت على أيب بكر فأخربته اخلرب وعظمت عليه الشأن فاشتد يف ذلك عمر وقال 
  بكر واهللا ال أفعل إن كان خالد تأول أمرا فأخطأهارجم خالدا فإنه قد استحل ذلك فقال أبو 

وذكر يعقوب بن حممد الزهري والواقدي يف مقتل مالك بن نويرة روايات غري ما تقدم أستغين عن إيرادها مبا ذكر 
هنا ويف بعض ذلك أن خالدا أمر برأسه فجعل أثفيه لقدر حسب ما تقدم من نذره ذلك وكان من أكثر الناس شعرا 

  قدر على رأسه فراحوا وإن شعره ليدخن وما خلصت النار إىل شواة رأسهفكانت ال
وعاتب أبو بكر خالدا ملا قدم عليه يف قتل مالك بن نويرة مع ما شهد له به أبو قتادة وغريه فاعتذر إليه خالد وزعم 

  أنه مسع منه كالما استحل به قتله فعذره أبو بكر وقبل منه
  بقصائد كثرية منها قصيدته املشهورة املتخرية يف مراثي العرب اليت يقول فيها ورثا متمم بن نويرة أخاه مالكا

  وكنا كندماين جذمية حقبة



  من الدهر حىت قيل لن نتصدعا
  فلما تفرقنا كأين ومالكا

  لطول اجتماع مل نبت ليلة معا
  الطويل

يدا مبثل ما رثيت به مالكا أخاك ويروى أن عمر بن اخلطاب رمحه اهللا قال ملتمم بن نويرة لوددت أين رثيت أخي ز
وكان زيد أصيب يوم اليمامة فقال له متمم يا أبا حفص واهللا لو علمت أن أخي صار حيث صار أخوك ما رثيته 

  فقال عمر ما عزاين أحد عن أخي مبثل تعزيته
  قصة مسيلمة الكذاب وردة أهل اليمامة

وفود العرب فلم يقدم علينا وفد أقسى قلوبا وال } لمصلى اهللا عليه وس{عن رافع بن خديج قال قدمت على النيب 
  أحرى أن يكون اإلسالم مل يقر يف قلوهبم من بين حنيفة

فقال أما أنه ليس بشركم مكانا } صلى اهللا عليه وسلم{وقد تقدم ذكر قدوم مسيلمة يف قومه وأنه ذكر لرسول اهللا 
  ملا كانوا أخربوه به من أهنم تركوه يف رحاهلم حافظا هلا

ذكر له مسيلمة قال عندما قدم يف قومه لو } صلى اهللا عليه وسلم{ويروى من حديث ابن عباس أن رسول اهللا 
معه ثابت بن قيس بن مشاس ويف يد } صلى اهللا عليه وسلم{جعل يل حممد اخلالفة من بعده التبعته فجاءه رسول اهللا 

 قال لئن أقبلت ليفعلن اهللا بك ولئن أدبرت ليقطعن ميتخه من خنل فوقف عليه مث} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
اهللا دابرك وما أراك إال الذي رأيت فيه ما رايت ولئن سألتين هذه الشظية لشظية من امليتخة اليت يف يده ما 

  أعطيتكها وهذا ثابت جييبك
أيت فيه ما رأيت قال ما أراك إال الذي ر} صلى اهللا عليه وسلم{قال ابن عباس فسألت أبا هريرة عن قول النيب 

قال بينا أنا نائم رأيت يف يدي سوارين من ذهب فنفختهما فطارا فوقع } صلى اهللا عليه وسلم{كان رسول اهللا 
  أحدمها باليمامة واآلخر باليمن قيل ما أولتهما يا رسول اهللا قال أولتهما كذابني خيرجان من بعدي

وقال } صلى اهللا عليه وسلم{وادعى الشركة يف النبوة مع النيب وملا انصرف يف قومه إىل اليمامة ارتد عدو اهللا 
للوفد الذين كانوا معه أمل يقل لكم حني ذكرمتوين له أما أنه ليس بشركم مكانا ما ذاك إال ملا علم أين أشركت يف 

  } صلى اهللا عليه وسلم{األمر معه وكتب إىل رسول اهللا 

ا بعد فإين قد أشركت يف األمر معك وإن لنا نصف األرض ولقريش من مسيلمة رسول اهللا إىل حممد رسول اهللا أم
  نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون

صلى اهللا عليه {هبذا الكتاب رسوالن ملسيلمة فقال هلما رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{وقدم على رسول اهللا 
 لوال أن الرسل ما تقتل لضربت أعناقكما حني قرآ كتابه فما تقوالن أنتما قاال نقول كما قال فقال أما واهللا} وسلم

  مث كتب إىل مسيلمة
بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل مسيلمة الكذاب أما بعد فإن األرض هللا يورثها من يشاء من عباده 

  والعاقبة للمتقني
} لى اهللا عليه وسلمص{قال ابن إسحق وكان ذلك يف آخر سنة عشر وذكر غريه أن ذلك كان بعد انصراف النيب 

  من حجة الوداع ووقوعه يف املرض الذي توفاه اهللا فيه فاهللا تعاىل أعلم
وأصفقت معه حنيفة على ذلك إال أفدادا من } صلى اهللا عليه وسلم{وجد بعدو اهللا ضالله بعد وفاة رسول اهللا 



ة الرجال بن عنفوة له بإشراك النيب ذوي عقوهلم ومن أراد اهللا به اخلري منهم وكان من أعظم ما فنت به قومه شهاد
صلى اهللا عليه {إياه يف األمر وكان من قصة الرجال أنه قدم مع قومه وافدا على النيب } صلى اهللا عليه وسلم{

  فقرأ القرآن وتعلم السنن} وسلم
وشهد ملسيلمة  قال ابن عمر وكان من أفضل الوفد عندنا قرأ البقرة وآل عمران وكان يأيت أبيا يقرئه فقدم اليمامة

أنه أشركه يف األمر من بعده فكان أعظم على أهل اليمامة فتنة من غريه ملا } صلى اهللا عليه وسلم{على رسول اهللا 
  كان يعرف به

وقال رافع بن خديج كان بالرجال من اخلشوع ولزوم قراءة القرآن واخلري فيما نرى شيء عجيب خرج علينا 
يوما وهو معنا جالس مع نفر فقال أحد هؤالء النفر يف النار قال رافع فنظرت يف } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

  القوم فإذا بأيب
هريرة وأيب أروى الدوسي وطفيل بن عمرو الدوسي والرجال بن عنفوة فجعلت أنظر وأعجب وأقول من هذا 

الرجال قالوا افتنت هو الذي رجعت بنو حنيفة فسألت ما فعل } صلى اهللا عليه وسلم{الشقي فلما تويف رسول اهللا 
صلى {أنه أشركه يف األمر من بعده فقلت ما قال رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{شهد ملسيلمة على رسول اهللا 

  فهو حق} اهللا عليه وسلم
  قالوا ومسع الرجال يقول كبشان انتطحا فأحبهما إلينا كبشنا 
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لثالثة اخللفاء: كتاب  الكتفاء مبا تضمنه من مغازي رسول اهللا وا   ا
بن موسى الكالعي األندلسي: املؤلف يمان  سل يع   أبو الرب

وكان ابن عمري اليشكري من سراة أهل اليمامة وأشرافهم وكان مسلما يكتم إسالمه وكان صديقا للرجال 
  الصيب ينشدونه فقالفقال شعرا فشا يف اليمامة حىت كانت املرأة والوليدة و

  يا سعاد الفؤاد بنت أثال
  طال ليلى بفتنة الرجال

  إهنا يا سعاد من حدث الدهر
  عليكم كفتنة الرجال

  فنت القوم بالشهادة واهللا
  عزيز ذو قوة وحمال

  ال يساوي الذي يقول من األمر
  قباال وما احتذى من قبال

  إن ديين دين النيب ويف القوم
  رجال على اهلدى أمثايل

  هلك القوم حمكم بن طفيلأ
  ورجال ليسوا لنا برجال
  بزهم أمرهم مسيلمة اليوم
  فلن يرجعوه أخرى الليايل

  قلت للنفس إذ تعاظمها الصرب
  وساءت مقالة األقوال

  رمبا جتزع النفوس من األمر
  له فرجة كحل العقال

  إن تكن ميتيت على فطرة اهللا
  حنيفا فإنين ال أبايل

  اخلفيف
وحمكما وأشراف أهل اليمامة فطلبوه ففاهتم وحلق خبالد بن الوليد فأخربه حبال أهل اليمامة فبلغ ذلك مسيلمة 

ام عند رسول اهللا  } صلى اهللا عليه وسلم{ودله على عوراهتم وقالوا إن رجال من بين حنيفة كان أسلم وأق
  فحسن إسالمه فأرسله

وقال احلنفي إن أجاب أحدا من الناس أجابين إىل مسيلمة ليقدم به عليه } صلى اهللا عليه وسلم{رسوله اهللا 
وعسى أن جييبه اهللا فخرج حىت أتاه فقال إن حممدا قد أحب أن تقدم عليه فإنك لو جئته مل يفارقك إال عن 
رضى ورفق به وجعل يأتيه خاليا فيلقى هذا القول إليه فلما أكثر عليه قال انظر يف ذلك فشاور الرجال بن 



ال تفعل إن قدمت عليه قتلك أمل تسمع كالمه وما قال فأىب مسيلمة أن يقدم معه على عنفوة وأصحابه فقالوا 
ممن يصدق به ليكلماه وخيرباه مبا قال احلنفي فخرج } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا  وبعث معه رجلني 

وحده مث  مع رسوله فتشهد أحدمها برسول اهللا} صلى اهللا عليه وسلم{الرسوالن حىت قدما على رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {كلمه مبا بدا له فلما قضي كالمه تشهد اآلخر فذكر رسول اهللا وذكر مسيلمة فقال رسول اهللا 

كذبت خذوا هذا فاقتلوه فثار املسلمون إليه يلببونه وأخذ صاحبه حبجزه وجعل يقول يا رسول اهللا } وسلم
} صلى اهللا عليه وسلم{وه تشهد بذكر رسول اهللا اعف عنه بأيب أنت وأمي فيجاذبه إياه املسلمون فلما أرسل

خرجا فقدما على أهليهما باليمامة وقد } صلى اهللا عليه وسلم{وحده وأسلم هو وصاحبه فلما تويف رسول اهللا 
فنت الذي أمسك حبجزة صاحبه ذلك فقتل مع مسيلمة وثبت املمسك حبجزته وكان بعد خيرب خالد بن الوليد 

رسوله إىل مسيلمة كيف رفق به حىت أراد أن يقدم } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا  بعورة بين حنيفة وأخرب
يقتله اهللا ويقتل الرجال معه ففعل اهللا ذلك هبما } صلى اهللا عليه وسلم{لوال أن الرجال هناه فقال رسول اهللا 

سجاح وكانت امرأة من وأجنز وعده فيهما واستضاف مسيلمة إىل ضالله يف دين اهللا وتكذبه على اهللا ضاللة 
بين متيم أمجع قومها أهنا نبية فادعت الوحي واختذت مؤذنا وحاجبا ومنربا فكانت العشرية إذا اجتمعت تقول 

  امللك يف أقربنا من سجاح وفيها يقول عطارد بن حاجب بن زرارة
  أضحت نبيتنا أنثى نطيف هبا
  وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا

  البسيط
  د حرب مسيلمة وأخرجت معها من قومها منمث إن سجاح رحلت تري

تابعها على قوهلا وهم يرون أن سجاح أوىل بالنبوة من مسيلمة فلما قدمت عليه خال هبا وقال هلا تعاىل نتدارس 
  النبوة أينا أحق فقالت سجاح قد أنصفت ويف اخلرب بعد هذا من قوله ما حيق اإلعراض عن ذكره

سيلمة مستجرية به ملا وطيء خالد العرب ورأت أنه ال أحد أعز هلا منه وقد قيل أن سجاح إمنا توجهت إىل م
وقد كانت أمرت مؤذهنا شبت بن ربعي أن يؤذن بنبوة مسيلمة فكان يفعل فلما قدمت على مسيلمة قالت 

  اخترتك على من سواك ونوهت بامسك حىت إن مؤذين ليؤذن بنبوتك فخال هبا ليتدارسا النبوة
  خالد بن الوليد سجاح فأسلمت ورجعت إىل ما كانت عليه وحلقت بقومها وملا قتل مسيلمة أخذ

وعظمت فتنة بين حنيفة بكذاهبم هذا حىت كان يدعو ملريضهم ويربك على مولودهم وال ينهاهم عن اغترارهم 
به ما يشاهدون من قلة غنائه عنهم جاءه قوم مبولود فمسح رأسه فقرع وقرع كل مولود له وجاءه آخر فقال 

أبا مثامة إين ذو مال وليس يل مولود يبلغ سنتني حىت ميوت غري هذا املولود وهو ابن عشر سنني ويل مولود  يا
ولد أمس فأحب أن تبارك فيه وتدعو أن يطيل اهللا عمره فقال سأطلب لك الذي طلبت فجعل عمر املولود 

ووجد الصغري ينزع يف املوت فلم أربعني سنة فرجع الرجل إىل منزله مسرورا فوجد األكرب قد تردى يف بئر 
ا تقول أمهما فال واهللا ما أليب مثامة عند إهله مثل منزلة حممد  صلى اهللا عليه {ميس من ذلك اليوم حىت ماتا مجيع

  } وسلم



قالوا وحفرت بنو حنيفة بئرا فأعذبوها نتاحا فجاءوا إىل مسيلمة فطلبوا إليه أن يأتيها وأن يبارك فيها فأتاها 
  فعادت أجاجا فبصق فيها

وكان أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه قد عاهد خالدا إذا فرغ من أسد وغطفان والضاحية أن يقصد اليمامة 
وأكد عليه يف ذلك فلما أظفر اهللا خالدا بأولئك تسلل بعضهم إىل املدينة يسألون أبا بكر أن يبايعهم على 

تلحقوا خبالد بن الوليد ومن معه من املسلمني فمن كتب اإلسالم ويؤمنهم فقال هلم بيعيت إياكم وأماين لكم أن 
  إىل خالد بأنه حضر معه اليمامة فهو آمن فليبلغ شاهدكم غائبكم وال تقدموا علي اجعلوا وجوهكم إىل خالد

قال أبو بكر بن أيب اجلهم أولئك الذين حلقوا خالد بن الوليد من الضاحية هم الذين كانوا اهنزموا باملسلمني يوم 
  يمامة ثالث مرات وكانوا على املسلمني بالءال

وقال شريك الفزاري كنت ممن حضر بزاخة مع عيينة بن حصن فرزق اهللا اإلنابة فجئت أبا بكر فأمرين باملسري 
  إىل خالد وكتب معي إليه

إىل أما بعد فقد جاءين كتابك مع رسولك تذكر ما أظفرك اهللا بأهل بزاخة وما فعلت بأسد وغطفان وإنك سائر 
اليمامة وذلك عهدي إليك فاتق اهللا وحده ال شريك له وعليك بالرفق مبن معك من املسلمني كن هلم كالوالد 

وإياك يا خالد بن الوليد وخنوة بين املغرية فإين قد عصيت فيك من مل أعصه يف شيء قط فانظر بين حنيفة إذا 
ا يشبهون بين حنيفة كل هم عليك وهلم بالد واسعة فإذا قدمت فباشر األمر لقيتهم إن شاء اهللا فإنك مل تلق قوم

بنفسك واجعل على ميمنتك رجال وعلى ميسرتك رجال واجعل على خيلك رجال واستشر من معك من 
من املهاجرين واألنصار واعرف هلم فضلهم فإذا لقيت } صلى اهللا عليه وسلم{األكابر من أصحاب رسول اهللا 

اء اهللا وقد أعددت لألمور أقراهنا فالسهم للسهم والرمح للرمح والسيف القوم وهم على صفوفهم فالقهم إن ش
للسيف فإذا صرت إىل السيف فهو الثكل فإن أظفرك اهللا هبم فإياك واإلبقاء عليهم أجهز على جرحيهم واطلب 

  كمدبرهم وامحل أسريهم على السيف وهول فيهما القتل واحرقهم بالنار وإياك أن ختالف أمري والسالم علي
  فلما انتهى الكتاب إىل خالد اقترأه وقال مسع وطاعة

وملا اتصل بأهل اليمامة مسري خالد إليهم بعد الذي صنع اهللا له يف أمثاهلم حريهم ذلك وجزع له حمكم بن 
  الطفيل سيدهم وهم أن يرجع إىل اإلسالم فبات يتلوى على فراشه وهو يقول

ا   أرى الركبان خترب ما كرهن
  ما يقولأكل الركب يكذب 

  أال ال ليس كلهم كذوبا
  وقد كذبوا وكذهبم قليل
  وقد صدقوا هلم منا ومنهم
  لنا إن حاربوا يوم طويل
  فقل البن الوليد وللمنايا

  على السراء والضراء دليل
  أيقطع بيننا حبال وصال



  فليس إليهما أبدا سبيل
  وما يف احلرب أعظم من جريح

  وعان خر بينهما قتيل
  الوافر

قوم كالمه عرفوا أنه ثابت على ضاللته معهم وفرح بذلك منه مسيلمة وكان حمكم سيد أهل اليمامة فلما مسع ال
وكان صديقا لزياد بن لبيد بن بياضة من األنصار فقال له خالد يف بعض الطريق لو ألقيت إىل حمكم شيئا 

عث هبا إليه حسان بن ثابت تكسره به فإنه سيد أهل اليمامة وطاعة القوم له فبعث إليه مع راكب ويقال بل ب
  من املدينة

  يا حمكم بن طفيل قد أتيح لكم
  هللا در أبيكم حية الوادي

  يا حمكم بن طفيل إنكم نفر
  كالشاء أسلمها الراعي آلساد

  ما يف مسيلمة الكذاب من عوض
  من دار قوم وإخوان وأوالد
  فاكفف حنيفة عنه قبل نائحة

  تنعي فوارس شاخ شجوها بادي
  لدا بالربد معتجراال تأمنوا خا

  حتت العجاجة مثل األغضف العاد
  ويل اليمامة ويال ال فراق له

  إن جالت اخليل فيها بالقنا الصاد
  واهللا ال تنثين عنكم أعنتها

  حىت تكونوا كأهل احلجر أو عاد
  البسيط

ا ينكر خالد ووردت على حمكم وقيل له هذا خالد بن الوليد يف املسلمني فقال رضي خالد أمر ورضينا غريه وم
ا ليسوا كمن لقي مث خطب  أن يكون يف بين حنيفة من قد أشرك يف األمر فسريى خالد إن قدم علينا يلق قوم
ا يبذلون أنفسهم دون صاحبهم فابذلوا أنفسكم دون  أهل اليمامة فقال يا معشر أهل اليمامة إنكم تلقون قوم

سيف فكانوا كالنعام الشارد وقد أظهر خالد بن صاحبكم فإن أسدا وغطفان إمنا أشار إليهم خالد بذباب ال
  الوليد بأوا حيث أوقع ببزاخة ما أوقع وقال هل حنيفة إال كمن لقينا

وكان عمري بن ضاىب ء اليشكري يف أصحاب خالد وكان من سادات اليمامة ومل يكن من أهل حجر كان من 
أتاهم ومل يكونوا علموا بإسالمه وكان أهل ملمم وهي لبين يشكر فقال له خالد تقدم إىل قومك فاكسرهم ف

جمهدا فارسا سيدا فقال يا معشر أهل اليمامة أظلكم خالد يف املهاجرين واألنصار تركت القوم يتتابعون إىل فتح 



اليمامة قد قضوا وطرأ من أسد وغطفان وعليا وهوازن وأنتم يف أكفهم وقوهلم ال قوة إال باهللا إين رأيت أقواما 
لصرب غلبوكم بالنصر وإن غلبتموهم على احلياة غلبوكم على املوت وإن غلبتموهم بالعدد إن غلبتموهم با

غلبوكم باملدد لستم والقوم سواء اإلسالم مقبل والشرك مدبر وصاحبهم نيب وصاحبكم كذاب ومعهم السرور 
ت إليكم مع ومعكم الغرور فاآلن والسيف يف غمده والنبل يف جفريه قبل أن يسل السيف ويرمي بالسهم سر

  القوم عشرا
  فكذبوه واهتموه فرجع عنهم وقام مثامة بن إثال احلنفي يف بين حنيفة فقال

ال نيب بعده } صلى اهللا عليه وسلم{امسعوا مين وأطيعوا أمري ترشدوا إنه ال جيتمع نبيان بأمر واحد وإن حممدا 
من اهللا العزيز العليم غافر الذنب وقابل  وال نيب مرسل معه مث قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم حم تنزيل الكتاب

  التوب شديد

غافر هذا كالم اهللا عز وجل أين هذا من يا ضفدع نقي كم  ١٣) العقاب ذي الطول ال إله إال هو إليه املصري 
تنقني ال الشرب متنعني وال املاء تكدرين واهللا إنكم لترون أن هذا الكالم ما خيرج من إل وقد استحق حممد 

وأنا على دين قومي فأردت } صلى اهللا عليه وسلم{أمرا أذكره به مر يب رسول اهللا }  عليه وسلمصلى اهللا{
دمي مث خرجت معتمرا فبينا } صلى اهللا عليه وسلم{قتله فحال بيين وبينه عمري وكان موفقا فأهدر رسول اهللا 

دمي وأسلمت فأذن يل يف اخلروج  أنا أسري قد أظللت علي املدينة أخذتين رسله يف غري عهد وال ذمة فعفا عن
إىل بيت اهللا وقلت يا رسول اهللا إن بين قشري قتلوا أثاال يف اجلاهلية فأذن يل أغزهم فغزوهتم وبعثت إليه باخلمس 

ام هبذا األمر من بعده رجل هو أفقههم يف أنفسهم ال تأخذه يف اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فتويف رسول اهللا  وق
إليكم رجال ال يسمى بامسه وال اسم أبيه يقال له سيف اهللا معه سيوف هللا كثرية فانظروا يف لومة الئم مث بعث 

  أمركم
  فآذاه القوم مجيعا أو من آذاه منهم فقال مثامة

  مسيلمة ارجع وال متحك
  فإنك يف األمر مل تشرك
  كذبت على اهللا يف وحيه
  فكان هواك هوى األنوك
  ومناك قومك أن مينعوك

  د تتركوإن يأهتم خال
  فما لك من مصعد يف السماء
  وال لك يف األرض من مسلك

  املتقارب

  ذكر تقدمي خالد بن الوليد الطالئع أمامه من البطاح



بن عدي  قالوا وملا سار خالد بن الوليد من البطاح ووقع يف أرض بين متيم قدم أمامه فارس مائيت عليهم معن 
  وقدم عينني له أمامه مكنف بن زيد اخليل الطائي وأخاه العجالين وبعث معه فرات بن حيان العجلي دليال

وذكر الواقدي أن خالدا ملا نزل العرض قدم مائيت فارس وقال من أصبتم من الناس فخذوه فانطلقوا حىت 
أخذوا جماعة بن مرارة احلنفي يف ثالثة وعشرين رجال من قومه قد خرجوا يف طلب رجل من بين منري أصاب 

هم ال يشعرون مبقبل خالد فسألوهم ممن أنتم قالوا من بين حنيفة فظن املسلمون أهنم رسل فيهم دما فخرجوا و
من مسيلمة إىل خالد فلما أصبحوا وتالحق الناس جاءوا هبم إىل خالد فلما رآهم ظن أيضا أهنم رسل من 

تقول أنت فقال واهللا ما مسيلمة فقال ما تقولون يا بين حنيفة يف صاحبكم فشهدوا أنه رسول اهللا فقال جملاعة ما 
ا وما كنت أقرب مسيلمة ولقد قدمت على رسول اهللا  خرجت إال يف طلب رجل من بين منري أصاب فينا دم

فأسلمت وما غريت وال بدلت فقدم القوم فضرب أعناقهم على دم واحد حىت إذا بقي } صلى اهللا عليه وسلم{
أهل اليمامة خريا أو شرافا فاستبق هذا يعين جماعة فإنه سارية بن مسيلمة بن عامر قال يا خالد إن كنت تريد ب

  لك عون على حربك وسلمك
وكان جماعة شريفا فلم يقتله وأعجب بسارية وكالمه فتركه أيضا وأمر هبما فأوثقا يف جوامع حديد وكان يدعو 

بن املغرية إن يل جماعة وهو كذلك فيتحدث معه وجماعة يظن أن خالدا يقتله فبينما مها يتحدثان قال له يا ا
  فخرجت} صلى اهللا عليه وسلم{إسالما واهللا ما كفرت ولقد قدمت على رسول اهللا 

من عنده مسلما وما خرجت لقتال وأعاد ذكر خروجه يف طلب النمريي فقال خالد إن بني القتل والترك منزلة 
 تزوجها ملا قتل زوجها مالك بن وهي احلبس حىت يقضي اهللا يف حربنا ما هو قاض ودفعه إىل أم متمم امرأته اليت

نويرة وأمرها أن حتسن إساره فظن جماعة أن خالدا يريد حبسه ألن يشري عليه وخيربه عن عدوه فقال يا خالد إنه 
من خاف يومك خاف غدك ومن رجاك رجامها ولقد خفتك ورجوتك ولقد علمت أين قدمت على رسول اهللا 

ا كنت عليه أمس فإن يكن وبايعته على اإلس} صلى اهللا عليه وسلم{ الم مث رجعت إىل قومي وإنا اليوم على م
فاطر وقد عجلت يف قتل أصحايب قبل التأين هبم  ١٨كذاب خرج فينا فإن اهللا يقول ال تزر وازرة وزر أخرى 

واخلطأ مع العجلة فقال خالد يا جماعة تركت اليوم ما كنت عليه أمس وكان رضاك بأمر هذا الكذاب 
وأنت أعز أهل اليمامة وقد بلغك مسريي إقرارا له ورضي مبا جاء به فهال أبليت عذرا فتكلمت وسكوتك عنه 

فيمن تكلم فقد تكلم مثامة بن إثال فرد وأنكر وقد تكلم اليشكري فإن قلت أخاف قومي فهال عمدت اىل تريد 
ة وزحفت باجليوش إليك لقائي أو كتبت إىل كتابا أو بعثت إىل رسوال وأنت تعلم أين قد أوقعت بأهل بزاخ

فقال جماعة إن رأيت يا ابن املغرية أن تعفو عن هذا كله فعلت فقال خالد قد عفوت عن دمك ولكن يف نفسي 
  من تركك حوجا بعد فقال جماعة أما إذا عفوت عن دمي فال أبايل

 عن صاحبك يعين وكان خالد كلما نزل منزال واستقر به دعا جماعة فأكل معه وحدثه فقال له ذات يوم أخربين
ا الذي يقرأ عليكم هل حتفظ منه شيئا قال نعم فذكر له شيئا من رجزه قال خالد وضرب بإحدى  مسيلمة م

يديه على األخرى يا معشر املسلمني امسعوا إىل عدو اهللا كيف يعارض القرآن مث قال وحيك يا جماعة أراك رجال 
ف عارضه عدو اهللا فقرأ عليه خالد سبح اسم ربك األعلى سيدا عاقال امسع إىل كتاب اهللا عز وجل مث انظر كي



فقال جماعة أما أن رجال من أهل البحرين كان يكتب أدناه مسيلمة وقربه حىت مل يكن يعد له يف القرب عنده 
أحد فكان خيرج إلينا فيقول يا أهل اليمامة صاحبكم واهللا كذاب وما أظنكم تتهمونين عليه إنكم لترون منزليت 

  حايل هو واهللا يكذبكمعنده و
ويأتيكم بالباطل قال خالد فما فعل ذلك البحراين قال هرب منه كان ال يزال يقول هذا القول حىت بلغه فخافه 
على نفسه فهرب فلحق بالبحرين قال خالد فما كان يف هذا ناه وال زاجر مث قال هات زدنا من كذب اخلبيث 

مترانا يف رجز له فقال خالد وهذا كان عندكم حقا وكنتم فقال جماعة أخرج لكم حنطة وزؤانا ورطبا و 
ا لقيتك غدا أكثر من عشرة آالف سيف يضاربونك فيه حىت ميوت  تصدقونه قال جماعة لو مل يكن عندنا حقا مل

  األعجل قال خالد إذا يكفيناهم اهللا ويعز دينه فإياه تقاتلون ودينه تريدون
  نزله من اليمامة ببعض أوديتها وخرج الناس مع مسيلمةويف كتاب األموي مث مضى خالد حىت نزل م

ا أشرف خالد بن الوليد وأمجع أن ينزل عقرباء دفع الطالئع أمامه فرجعوا  وقال عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة مل
إليه فخربوه أن مسيلمة ومن معه قد خرجوا فنزلوا عقرباء فشاور خالد أصحابه أن ميضي إىل اليمامة أو ينتهي 

  ىل عقرباء فأمجعوا له أن ينتهي إىل عقرباء فزحف خالد باملسلمني حىت نزلوا عقرباء وضرب عسكرهإ
  وقد قيل إن خالدا هو الذي سبق إىل عقرباء فضرب عسكره مث جاء مسيلمة فضرب عسكره

  ويقال توافيا إليها مجيعا

ة مسيلمة فلعنوه وشتموه فلما فرغ قالوا وكان املسلمون يسألون عن الرجال بن عنفوة فإذا الرجال على مقدم
خالد من ضرب عسكره وحنيفة تسوى صفوفها هنض خالد إىل صفوفه فصفها وقدم رايته مع زيد بن اخلطاب 

  ودفع راية األنصار إىل ثابت بن قيس بن مشاس فتقدم هبا وجعل
يل الرباء بن مالك مث على ميمنته أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وعلى ميسرته شجاع بن وهب واستعمل على اخل

عزله واستعمل عليها أسامة بن زيد وأمر بسرير فوضع يف فسطاطه واضطجع عليه يتحدث مع جماعة ومعه أم 
سلت السيوف } صلى اهللا عليه وسلم{متمم وأشراف أصحاب رسول اهللا  يتحدث معهم وأقبلت بنو حنيفة قد 

سلو فلم نزل مسللة وهم يسريون هنارا طويال فقال خالد يا م عشر املسلمني أبشروا فقد كفاكم اهللا عدوكم ما 
السيوف من بعيد إال لريهبونا وإن هذا منهم جلنب وفشل فقال جماعة ونظر إليهم كال واهللا يا أبا سليمان ولكنها 

  اهلنداونية خشو من حتطمها وهي غداة باردة فأبرزوها للشمس ألن تسخن متوهنا
عتذر من سلنا سيوفنا حني سللناها واهللا ما سللناها ترهيبا لكم وال جبنا عنكم فلما دنوا من املسلمني نادوا إنا ت

  ولكنها كانت اهلنداونية وكانت غداة باردة فخشينا حتطمها فأردنا أن تسخن متوهنا إىل أن نلقاكم فسترون

فريقني وكان أول قال فاقتتلوا قتاال شديدا وصرب الفريقان مجيعا صربا طويال حىت كثرت القتلى واجلراح يف ال
قتيل من املسلمني مالك بن أوس من بين زعوراء قتله حمكم بن الطفيل واستلحم من املسلمني محلة القرآن حىت 
فنوا إال قليال وهزم كال الفريقني حىت دخل املسلمون عسكر املشركني واملشركون عسكر املسلمني مرارا وإذا 

وا محل جماعة فال يستطيعون ملا هو فيه من احلديد وألنه ال أجلى املسلمون عن عسكرهم فدخل املشركون أراد
تزال تناوشهم خيل املسلمني فإذا رجع املسلمون وثبوا على جماعة ليقتلوه وقالوا اقتلوا عدو اهللا فإن رأسهم 
وأهنم إن دخلوا عليه أخرجوه فإذا أشهروا عليه سيوفهم ليقتلوه حنت عليه أم متمم امرأة خالد وردهتم عنه 



  قالت إين له جار حىت أجارته منهم وكان جماعة أيضا قد أجارها من املشركني مرارا أن يقتلوها على هذا الوجهو
وقد كان جماعة قال هلا ملا دفعه إليها خالد لتحسن إساره يا أم متمم هل لك أن أحالفك إن غلب أصحايب كنت 

  لك جارا وأنت كذلك فقالت نعم فتحالفا على ذلك
لت حنيفة أول مرة كانت هلا احلملة وخالد على سريره حىت خلص إليه فجرد سيفه وجعل وقال عكرمة مح

تلى كثرية مث كرت حنيفة حىت انتهوا إىل فسطاط خالد فجعلوا  يسوق حنيفة سوقا حىت ردهم وقتل منهم ق
  يضربون الفسطاط بالسيوف

تمم ورفع السيف عليها فاستجارت مبجاعة قال الواقدي وبلغنا أن رجال منهم ملا دخلوا الفسطاط أراد قتل أم م
فألقى عليها رداءه وقال إين جار هلا فنعمت احلرة كانت وعريهم وسبهم وقال تركتم الرجال وجئتم إىل امرأة 
تقتلوهنا عليكم بالرجال فانصرفوا وجعل ثابت بن قيس يومئذ يقول وكانت معه راية األنصار بئس ما عودمت 

  سلمنيأنفسكم الفرار يا معشر امل

حىت غلبت حنيفة على الرحال فجعل زيد بن اخلطاب ينادي وكانت عنده راية خالد  وقد انكشف املسلمون 
أما الرحال فال رحال وأما الرجال فال رجال اللهم إين أعتذر إليك من فرار أصحايب وأبرأ إليك مما جاء به 

دو مث ضارب بسيفه حىت قتل رمحه اهللا فلما قتل مسيلمة وحمكم بن طفيل وجعل يشتد بالراية يتقدم هبا يف حنر الع
وقعت الراية فأخذها سامل موىل أيب حذيفة فقال املسلمون يا سامل إنا خناف أن نؤيت من قبلك فقال بئس حامل 

  القرآن أنا إذا إن أتيتم من قبلي
  قالوا ونادت األنصار ثابت بن قيس وهو حيمل رايتهم الزمها فإمنا مالك القوم الراية

تقدم سامل موىل أيب حذيفة فحفر لرجليه حىت بلغ أنصاف ساقيه ومعه راية املهاجرين وحفر ثابت لنفسه مثل ف
ذلك مث لزما رايتيهما ولقد كان الناس يتفرقون يف كل وجه وإن ساملا وثابتا لقائمان برايتيهما حىت قتل سامل 

عند رجلي سامل ورأس سامل عند رجلي أيب حذيفة  وقتل أبو حذيفة مواله رمحهما اهللا تعاىل فوجد رأس أيب حذيفة
لقرب مصرع كل واحد منهما من صاحبه فلما قتل سامل مكثت الراية ساعة ال يرفعها أحد فأقبل يزيد بن قيس 
وكان بدريا فحملها حىت قتل رمحه اهللا مث محلها احلكم بن سعيد بن العاص فقاتل دوهنا هنارا طويال مث قتل رمحه 

  اهللا
ي اقتتلنا قتاال شديدا فهزموا املسلمني ثالث مرات وكر املسلمون يف الرابعة وتاب اهللا عليهم وثبت قال وحش

أقدامهم وصربوا لوقع السيوف واختلفت بينهم وبني بين حنيفة السيوف حىت رأيت شهب النار خترج من 
  بين حنيفة وقتل اهللا مسيلمة خالهلا حىت مسعت هلا أصواتا كاألجراس وأنزل اهللا تعاىل علينا نصره وهزم اهللا

  قال ولقد ضربت بسيفي يومئذ حىت غرى قائمه يف كفي من دمائهم
بن  وقال ابن عمر لقد رأيت عمارا على صخرة قد أشرف يصيح يا معشر املسلمني أمن اجلنة تفرون أنا عمار 

  ياسر هلموا إيل وأنا أنظر إىل أذنه تذبذب وقد قطعت
  مئذ يقاتل قتال عشرةوقال سعد القرظ لقد رأيته يو

ا تزول األقدام فترى واختلفت  وقال شريك الفزاري ملا التقينا والقوم صرب الفريقان صربا مل أر مثله قط م
السيوف بينهم وجعل يقبل أهل السوابق والنيات فيتقدمون فيقتلون حىت فنوا وذلقت فينا سيوفهم طويال 



  فاهنزمنا
يت حلنيفة إال اهنزامة واحدة اليت أجلأناهم فيها إىل احلديقة يعين فلقد أحصيت لنا ثالث اهنزامات وما أحص

  حديقة املوت
وقال رافع بن خديج شهدنا اليمامة فكنا تسعني من النبيت فالقينا عدوا صربا لوقع السالح ومجاعة الناس أربعة 

وف ختتلي هام الرجال آالف وحنيفة مثل ذلك أو حنوه فلما التقينا أذن اهللا للسيوف فينا وفيهم فجعلت السي
وأكفهم وجراحا مل أر جراحا قط أبعد غورا منها فينا وفيهم إين ألنظر إىل عباد بن بشر قد ضرب بسيفه حىت 

احنىن كأنه منجل فيقيمه على ركبته فيعرض له رجل من بين حنيفة فلما اختلفا ضربات ضربة عباد بن بشر على 
مضى عنه عباد ومررت باحلنفي وبه رمق فأجهزت عليه وأنظر بعد العاتق مستمكنا فواهللا لرأيت سحره باديا و

إىل عباد وقد اختلفت السيوف عليه وهو يبضع هبا ويبعج بطنه فوقع وما أعلم به مصحا وكانوا حنقوا عليه 
تلته فرأيتهم حوله  ألنه أكثر القتل فيهم قال وحرضت على قتلته فناديت أصحابنا من النبيت فقمنا عليه وقتلنا ق

  مقتلني فقلت بعدا لكم

وقال ضمرة سعيد بن املازين وذكر ردة بين حنيفة مل يلق املسلمون عدوا أشد هلم نكاية منهم لقوهم باملوت 
الناقع وبالسيوف قد أصلتوها قبل النبل وقبل الرماح وقد صرب املسلمون هلم فكان املعول يومئذ على أهل 

ا هو إال كالنمر اجلرف فيلقى السوابق ونادى عباد بن بشر يومئذ وهو يضرب  بالسيف قد قطع من اجلراح وم
رجال من بين حنيفة كأنه مجل صئول فقال هلم يا أخا اخلزرج أحتسب قتالنا مثل من القيت فيعمد له عباد 

ويبدره احلنفي ويضربه ضربة بالسيف فانكسر سيفه ومل يصنع شيئا وضربه عباد فقطع رجليه وجاوزه وتركه 
ه فناداه يا ابن األكارم اجهز على فكر عليه عباد فضرب عنقه مث قام آخر يف ذلك املقام فاختلفا ينؤ على ركبتي
  ضربات وجتاوال

وعباد على ذلك كثري اجلراح فضربه عباد ضربة أبدى سحره وقال خذها وأنا ابن وقش مث جاوزه يفري يف بين 
  لسيف أكثر من عشرين رجال وأكثر فيهم اجلراححنيفة ضربا فريا فكان يقال قتل عباد يومئذ من بين حنيفة با

قال ضمرة فحدثين رجل من بين حنيفة قدمي قال إن حنيفة لتذكر عباد ابن بشر فإذا رأت اجلراح بالرجل منهم 
  تقول هذا ضرب جمرب القوم عباد ابن بشر

ابنا من األنصار ويف بعض الروايات عن حديث رافع بن خديج قال خرجنا من املدينة وحنن أربعة آالف وأصح
ما بني مخسمائة إىل أربعمائة وعلى األنصار ثابت بن قيس وحيمل رايتنا أبو لبابة فانتهينا إىل اليمامة فننتهي إىل 

الفتح فلما صففنا  ١٦قوم هم الذين قال اهللا تعاىل ستدعون إىل قوم أويل بأس شديد تقاتلوهنم أو يسلمون 
بثوا أن محلوا علينا فهزمونا مرارا فنعود إىل مصافنا وفيها خلل وذلك أن صفوفنا ووضعنا الرايات مواضعها مل يل

صفوفنا كانت خمتلطة فيها حشو كثري من األعراب يف خالل صفوفنا فينهزم أولئك الناس فيستخفون أهل 
ى البصائر والنيات حىت كثر ذلك منهم مث إن اهللا مبنه وفضله رزقنا عليهم الظفر وذلك أن ثابت بن قيس ناد

خالد بن الوليد أخلصنا فقال ذلك إليك فناد يف أصحابك قال فاخذ الراية ونادى يا لألنصار فتسللت إليه 
رجال رجال فنادى خالد للمهاجرين فأحدقوا به ونادى عدي بن حامت ومكنف بن زيد اخليل الطائي بطيء 

من ورائنا غلوة أو أكثر وإمنا كنا  فثابت إليهما طيء وكانوا أهل بالء حسن وعزلت األعراب عنا ناحية فقاموا



  نؤيت من األعراب
م   قال رافع فانتهينا إىل مجعهم فصربوا وصربنا صربا مل ير مثله قط مل تزل األقدام فذكرت بييت قيس بن احلطي

  إذا ما فررنا كان أسوأ فرارنا
  صدود اخلدود وازورار املناكب
  صدود اخلدود والقنا متشاجر

  لتضاربوال تربح األقدام عند ا
  الطويل

قال وأجهضهم أهل السوابق والبصائر فهم يف حنورهم ما جيد أحد مدخال إال أن يقتل رجل منهم أو خيرج فيقع 
فيخلف مقامه آخر حىت أوجعنا فيهم وبان خلل صفوفهم وضجوا من السيف مث اقتحمنا احلديقة فضاربوا فيها 

نهم أحد فلما رأوا ذلك عرفوا أنه املوت فجدوا يف القتال وعلقنا احلديقة وأقمنا على باهبا رجاال لئال يهرب م
تلنا عدو اهللا مسيلمة فقيل  ودكت السيوف بيننا وبينهم ما فيها رمي بسهم وال حجر وال طعن برمح حىت ق
لرافع يا أبا عبد اهللا أي القتلى كان أكثر قتالكم أو قتالهم قال قتالهم أكثر من قتالنا وأخبث أحسبنا قتلنا 

تلوا منا مرتني فقد قتل من األنصار يومئذ زيادة على التسعني وجرح منهم مائتان ولقد لقينا منهم  ضعف ما ق
  بين سليم باجلواء وأهنم جملروحون فأبلوا بالء حسنا

وكان أبوخيثمة النجاري يقول ملا انكشف املسلمون يوم اليمامة تنحيت ناحية وكأين أنظر إىل أيب دجانة يومئذ 
منهزما وما هو إال يف حنور القوم حىت قتل رمحه اهللا وكان خيتال يف مشيته عند احلرب سجية ما  ما يويل ظهره

يستطيع غري ذلك قال وكرت عليه طائفة من بين حنيفة فما زال يضرب بالسيف أمامه وعن ميينه وعن مشاله 
سلمون مولون وقد فحمل على رجل فصرعه وما ينبس بكلمة حىت انفرجوا عنه ونكصوا على أعقاهبم وامل

  ابيض
ما بينهم وبينه فما ترى إال املهاجرين واألنصار ال واهللا ما أرى أحدا خيالطهم فقاموا ناحية وتالحق الناس فدفعوا 

  حنيفة دفعة واحدة فانتهينا هبم إىل احلديقة فأقحمناهم إياها
أخذوه فألقوه على الترسة حىت وقع قال أبو دجانة ألقوين على الترسة حىت أشغلهم فكانوا قد أغلقوا احلديقة ف

  يف احلديقة وهو يقول ال ينجيكم منا الفرار فضارهبم حىت فتحها ودخلنا عليه مقتوال رمحه اهللا
  وقد روى أن الرباء بن مالك هو املرمي به يف احلديقة واألول أثبت

ا كنا حنسنه مث أقبل على وقال ثابت بن قيس يومئذ يا معشر األنصار اهللا اهللا ودينكم علمنا هؤالء أمرا م
املسلمني فقال أف لكم ومل تعملون مث قال خلوا بيننا وبينهم أخلصونا فأخلصت األنصار فلم يكن هلم ناهية 

حىت انتهوا إىل حمكم بن الطفيل فقتلوه مث انتهوا إىل احلديقة فدخلوها فقاتلوا أشد القتال حىت اختلطوا فيها فما 
وشعارهم أمت أمت مث صاح ثابت صيحة يستجلب هبا املسلمني يا أصحاب  يعرف بعضهم بعضا إال بالشعار

  سورة البقرة يقول رجل من طيء واهللا ما معي منها آيه وإمنا يريد ثابت يا أهل القرآن
وقال واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ملا زحف املسلمون انكشفوا أقبح االنكشاف حىت ظن ظاهنم أن ال تكون 

يوم والناس أوزاع قد هدأ حسهم وأشرت حنيفة وأظهروا البغي وأوىف عباد بن بشر على هلم فئة يف ذلك ال



نشز من األرض مث صاح بأعلى صوته أنا عباد بن بشر يا لألنصار يا لألنصار أال إيل أال إيل فأقبلوا إليه مجيعا 
حطم جفن سيفه فألقاه وأجابوه لبيك لبيك حىت توافوا عنده فقال فداكم أيب وأمي حطموا جفون السيوف مث 

  وحطمت األنصار جفون سيوفهم مث قال محلة صادقة اتبعوين فخرج أمامهم
حىت ساقوا حنيفة منهزمني حىت انتهوا هبم إىل احلديقة فأغلق عليهم فأوىف عباد بن بشر يشرف على احلديقة 

للرماة ارموا فرموا أهل احلديقة بالنبل حىت أجلئوهم أن اجتمعوا يف ناحية منها ال يطلع النبل  وهم فيها فقال 
ا كل  عليهم مث إن اهللا فتح احلديقة فاقتحم عليهم املسلمون فضاربوهم ساعة مث أغلق عباد باب احلديقة مل

  أصحابه وكره أن تفر حنيفة وجعل يقول اللهم إين أبرأ إليك مما جاءت به حنيفة
باب احلديقة مث دخل بالسيف صلتا جيالدهم قال واقد بن عمرو فحدثين من رأى عباد بن بشر ألقى درعه على 

  حىت قتل رمحه اهللا

وقال أبو سعيد اخلدري مسعت عباد بن بشر يقول حني فرغنا من بزاخة يا أبا سعيد رأيت الليلة كأن السماء 
فرجت مث أطبقت علي فهي إن شاء اهللا الشهادة قال قلت خريا واهللا قال أبو سعيد فانظر إليه يوم اليمامة وإنه 
ليصيح باألنصار ويقول أخلصونا فأخلصوا أربعمائة رجل ال خيلطهم أحد يقدمهم الرباء بن مالك وأبو دجانة 

  مساك بن خرشة وعباد بن بشر حىت انتهوا إىل باب احلديقة
تله ضربا كثريا وما عرفته إال بعالمة كانت يف جسده   قال أبو سعيد فرأيت بوجه عباد يعين بعد ق

ق رضي اهللا عنه ملا انصرف إليه أسامة بن زيد من بعثه إىل الشام بعثه يف اربعمائة مددا وكان أبو بكر الصدي
خلالد بن الوليد فأدرك خالدا قبل أن يدخل اليمامة بثالث فاستعمله خالد على اخليل مكان الرباء بن مالك وأمر 

الناس يوم اليمامة وانكشف الرباء أن يقاتل راجال فاقتحم عن فرسه وكان راجال ال رجلة به فلما انكشف 
  أسامة بأصحاب اخليل صاح املسلمون يا

خالد ول الرباء بن مالك فعزل أسامه ورد اخليل إىل الرباء فقال له اركب يف اخليل فقال الرباء وهل لنا من 
خيل قد عزلتين وفرقت الناس عين فقال له خالد ليس حني عتاب اركب أيها الرجل يف خيلك أما ترى ما حلم 

ن األمر فركب الرباء فرسه وإن اخليل ألوزاع يف كل ناحية وما هي إال اهلزمية فجعل يليح بسيفه وينادي يا م
صحابة يا لألنصار يا لألنصار يا خياله يا خياله أنا الرباء بن مالك فثابت إليه اخليل من كل ناحية وثابت إليه 

  األنصار فارسها وراجلها
امحلوا عليهم فداكم أيب وأمي محلة صادقة تريدون فيها املوت مث أظهر التكبري قال أبو سعيد اخلدري فقال لنا 

وكربنا معه فما كانت لنا ناهية إال باب احلديقة وقد غلقت دوننا وازدمحنا عليهم فلم نزل حىت فتح اهللا وظفرنا 
  فله احلمد

أخذته رعدة وانتفض حىت يضبطه  وقال عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم كان الرباء فارسا وكان إذا حضرته احلرب
الرجال مليا مث يفيق فيبول بوال أمحر كأنه نقاعة احلناء فلما رأى ما يصنع بالناس يومئذ من اهلزمية أخذه ما كان 
  يأخذه فانتفض وضبطه أصحابه وجعل يقول طروين إىل األرض فلما أفاق سرى عنه وهو مثل األسد وهو يقول

  أسعدين ريب على األنصار
  ا يدا طرا على الكفاركانو



  يف كل يوم ساطع الغبار
  فاستبدلوا النجاة بالفرار

  الرجز
قال وضرب بسيفه قدما حىت أفرجوا له وخاض غمرهتم وثابت إليه األنصار كأهنا النحل تأوي إىل يعسوهبا 

  وتالومت األنصار فيما صنعت

ا أصرب لوقع السيوف وال أضرب وحدث عن خالد بن الوليد من مسعه يقول شهدت عشرين زحفا فلم أر قوم
طليحة الكذاب ومل تكن له شوكة قلت كلمة  هبا وال أثبت أقداما من بين حنيفة يوم اليمامة أنا ملا فرغنا من 

والبالء موكل بالقول وما حنيفة ما هي إال كمن لقينا فلقينا قوما ليسوا يشبهون أحدا ملا انتهينا إىل عسكرهم 
م عسكرهم بشرا كثريا فقلت هذه مكيدة وإذا القوم مل حيفلوا بنا فعسكرنا منهم نظرت إىل قوم قد قدموا أما

مبنظر العني فلما أمسيت حزرت القوم بنفسي فإذا القوم حنونا فبتنا يف عسكرنا وباتوا يف عسكرهم فلما طلع 
ب لوا إلينا يقطون الفجر قام القوم إىل التعبئة وثرنا معهم يف غدوة باردة وصففت صفويف وصفوا صفوفهم مث أق

قطوا قد سلوا السيوف فكربت ورأيت ذلك منهم فشال فلما دنوا منا نادوا أن هذا ليس بفشل ولكنها 
اهلندوانية وخفنا التحطم عليها فما هو إال أن واجهونا محلوا علينا محلة واحدة واهنزمت األعراب والذوا بني 

يف أدبارهم بالقتل وتقدمت أضرب بسيفي مرة إضعاف الصفوف فاهنزم معهم أهل النيات وأوجعت حنيفة 
يشتملون على ومرة أنفذ منهم وكر املسلمون كرة ثانية فحملت بنو حنيفة أيضا حىت هزموا املسلمني ثالث 

مرات وإمنا ينهزم بالناس األعراب فناديت يف املسلمني فذكرهتم اهللا وناديت يف املهاجرين واألنصار اهللا اهللا 
ادى أهل السوابق أخلصونا فأخلصوا ال خيلطهم رجل فأخلص قوم قد أحل السيف عليهم الكرة على عدوكم فن

وقتل من قتل منهم ومن بقي من أهل النيات منقطع من اجلراح ولكنا مل جند املعول إال عليهم وال الصرب إال 
خلفهم وذهبت حنيفة تطلب أن هتزمهم ك ما كانت عندهم فصفوا مجيعا يف حنر العدو وجاءت األعراب من 

تفعل فثبتوا على مصافهم ال تزول فترا واختلفت السيوف بينهم وصرب الفريقان مجيعا وذهب األعراب من 
ورائنا فحملنا عليهم محلة فما زادت حنيفة على أن رجعت القهقري ما توىل األدبار حىت وقفوا على باب 

  احلديقة واختلفت السيوف بيننا وبينهم حىت نظرت إىل شهب النار

  ىت صارت القتلى منا ومنهم ركاما وقد أغلقت احلديقة فدخلوح
من رمحه اهللا فشغلهم عن الباب حىت دخلنا فإذا أهل السوابق قد وطنوا أنفسهم على املوت فما هو إال أن 

عاينتهم حنيفة يف احلديقة فناديت أصحايب عضوا على النواجذ ال أمسع شيئا إال وقع احلديد بعضه على بعض 
يء حىت قتل عدو اهللا فما ضرب أحد بعده من بين حنيفة بسيف ولقد صربوا لنا من حني طلعت فما كان ش

الشمس إىل صالة العصر ولقد رأيتين يف احلديقة وعانقين رجل منهم وأنا فارس وهو فارس فوقعنا عن فرسينا مث 
حات وقد جرحته جرحا تعانقنا باألرض فأجؤه خبنجر يف سيفي وجعل جيؤين مبعول يف سيفه فجرحين سبع جرا

أثبته فاسترخى يف يدي وما يب من حركة من اجلراح وقد نزفت من الدم إال أنه سبقين باألجل فاحلمد هللا على 
  ذلك

وحدث ضمرة بن سعيد أنه خلص يومئذ إيل معكم بن طفيل وهو يقول يا بين حنيفة قاتلوا قبل أن تستحقب 



ا كان عندكم من حسب فأخرجوه فقد حلم األمر واحتيج إىل  الكرائم غري رضيات وينكحن غري حظيات وم
  ذلك منكم وجعل يقول يا بين حنيفة ادخلوا احلديقة سأمنع دابركم وجعل يرجتز

  لبئسما أوردنا مسيلمة
  أورثنا من بعده أغيلمة

  الرجز
رض بن عمه فدخلوا احلديقة وغلقوها عليهم ورمى عبد الرمحن بن أيب بكر حمكما بسهم فقتله فقام مكانه املعت

تله اهللا   فقاتل ساعة حىت ق
  ويف غري حديث ضمرة أن خالد بن الوليد هو الذي قتل حمكما

ا رأى جعل يصيح ادن يا أبا سليمان فقد  حدث احلارث بن الفضل قال ملا رأى حمكم بن طفيل من قتل قومه م
مؤخر الناس فأقبل يقول هأنذا جاءك املوت الناقع قد جاءك قوم ال حيسنون الفرار فبلغت خالدا كلمته وهو يف 

  أبو سليمان وكشف املغفر عن وجهه مث محل على ناحية حمكم خيوض بين

حنيفة فاقتحم عليه خالد فيضربه ضربة أرعش منها مث ثىن له بأخرى وهو يقول خذها وأنا أبو سليمان فوقع 
ه عبد الرمحن بعد ضربة خالد ميتا وكان عبد الرمحن بن أيب بكر قد رماه بسهم قبل ذلك ومنهم من يقول رما

  ومنهم من يقول مل يكن من سهم عبد الرمحن شيء
وقاتلت حنيفة بعد قتل حمكم بن طفيل أشد القتال وهم يقولون ال بقاء بعد حمكم وقال قائل يا أبا مثامة أين ما 

  ى غري شيءكنت وعدتنا قال أما الدين فال دين ولكن قاتلوا عن أحسابكم فاستيقن القوم أهنم كانوا عل
وقال وحشي ملا اختلط الناس يف احلديقة وأخذت السيوف بعضها بعضا نظرت إىل مسيلمة وما أعرفه ورجل 

من األنصار يريده وأنا من ناحية أخرى أريده فهززت من حربيت حىت رضيت منها مث دفعتها عليه وضربه 
  قتله العبد احلبشي األنصاري فربك أعلم أينا قتله إال أين مسعت امرأة فوق الدير تقول

وقال أبو احلويرث ما رأيت أحدا يشك أن عبد اهللا بن زيد األنصاري ضرب مسيلمة وزرقه وحشي فقتاله 
  مجيعا

  وذكر عمرو بن حيي املازين عن عبد اهللا بن زيد أنه كان يقول أنا قتلته
بن أيب سفيان يقول أنا قتلته   وكان معاوية 

مارة نسيبة بنت كعب تقول إن ابنها عبد اهللا هو الذي قتله وكانت ممن وكانت أم عبد اهللا بن زيد وهي أم ع
بن العاص بعمان عندما تويف  شهد ذلك اليوم وقطعت فيه يدها وذلك أن ابنها حبيب بن زيد كان مع عمرو 

  فلما بلغ ذلك عمرا أقبل من عمان فسمع به مسيلمة فاعترض له} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

وكان حبيب بن زيد وعبد اهللا بن وهب األسلمي يف الساقة فأصاهبما مسيلمة فقال هلم أتشهدان فسبقه عمرو 
أين رسول هللا فقال األسلمي نعم فأمر به فحبس يف حديد وقال حلبيب أتشهد أين رسول اهللا فقال ال أمسع فقال 

ول اهللا قال ال امسع فإذا قال له أتشهد أن حممدا رسول اهللا قال نعم فأمر به فقطع وكلما قال له أتشهد أين رس
أتشهد أن حممدا رسول اهللا قال نعم حىت قطعه عضوا عضوا حىت قطع يديه من املنكبني ورجليه من الوركني مث 

ا بدأ به حىت مات يف النار رمحه اهللا   حرقه بالنار وهو يف كل ذلك ال ينزع عن قوله وال يرجع عن م



يمامة جاءت أم عمارة إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه فأستاذنته يف فلما هتيأ بعث خالد بن الوليد إىل ال
اخلروج فقال هلا أبو بكر ما مثلك حيال بينه وبني اخلروج قد عرفناك وعرفنا جزاءك يف احلرب فاخرجي على 

  اسم اهللا
تداعت األنصار قالت فيما حدث به عنها ابن ابنها عباد بن متيم بن زيد فلما انتهوا إىل اليمامة واقتتلوا 

فأخلصوا فلما انتهينا إىل احلديقة ازدمحنا على الباب وأهل النجدة من عدونا يف احلديقة قد احنازوا يكونون فئة 
ملسيلمة فاقتحمنا فضاربناهم ساعة واهللا يا بين ما رأيت أبذل ملهج أنفسهم منهم وجعلت أقصد لعدو اهللا 

ال أكذب عنه أو أقتل دونه وجعلت الرجال ختتلط والسيوف بينهم مسيلمة ألن أراه وقد عاهدت اهللا لئن رأيته 
ختتلف وخرص القوم فال صوت إال وقع السيوف حىت بصرت بعدو اهللا فأشد عليه ويعرض يل منهم رجل 
  فضرب يدي فقطعها فواهللا ما عرجت عليها حىت انتهى إىل اخلبيث وهو صريع وأجد ابين عبد اهللا قد قتله

ته قال نعم ياأمه فسجدت هللا شكرا وقطع اهللا دابرهم فلما انقطعت ويف رواية وابين مي سح سيفه بثيابه فقلت أقتل
  احلرب ورجعت إىل

منزيل جائين خالد بن الوليد بطبيب من العرب فداواين بالزيت املغلي وكان واهللا أشد على من القطع وكان 
قال عباد } صلى اهللا عليه وسلم{ينا وصية نبينا خالد كثري التعاهد يل حسن الصحبة لنا يعرف لنا حقنا وحيفظ ف

فقلت يا جدة كثرت اجلراح يف املسلمني فقالت يا بين لقد حتاجز الناس وقتل عدو اهللا وإن املسلمني جلرحى 
ا هبم حركة ولقد رأيت بين مالك بن النجار بضعة عشر رجال هلم أنني  كلهم لقد رأيت بين أيب جمرحني م

ولقد أقام الناس باليمامة مخس عشرة ليلة وقد وضعت احلرب أوزارها وما يصلي مع  يكمدون ليلتهم بالنار
خالد بن الوليد من املهاجرين واألنصار إال نفر يسري من اجلراح وذلك أنا أتينا من قبل العرب اهنزموا باملسلمني 

ح هبم صربا فداكم أيب وأمي إال أين أعلم أن طيئا قد أبلت يومئذ بالء حسنا لقد رأيت عدي بن حامت يومئذ يصي
  لوقع األسل وإن ابين زيد اخليل يومئذ ليقاتالن قتاال شديدا

بن حيىي بن حبارة قال جرحت أم عمارة يعين يوم اليمامة أحد عشر جرحا بني ضربة بسيف أو طعنة  وعن حممد 
  برمح وقطعت يدها سوى ذلك فرئي أبو بكر يأتيها يسأل عنها وهو يومئذ خليفة

عب بن عجرة يومئذ واهنزم الناس اهلزمية اآلخرة وجاوزوا الرحال منهزمني فجعل يصيح يا لألنصار يا وقاتل ك
لألنصار اهللا ورسوله حىت انتهى إىل حمكم بن الطفيل فضربه حمكم فقطع مشاله فواهللا ما عرج عليها كعب وأنه 

  ليضرب بيمينه وإن مشاله لتهراق الدماء حىت انتهى إىل احلديقة فدخل
وأقبل حاجب بن زيد بن متيم األشهلي يصيح باألوس يا لألشهل فقال له ثابت بن هذال ناد يا لألنصار فإنه 
مجاع لنا ولك فنادى يا لألنصار يا لألنصار حىت اشتملت عليه حنيفة فانفرجت وحتته منهم اثنان قد قتلهما 

  تل رمحه اهللاوقتل رمحه اهللا فخلفه يف مقامه عمري بن أوس فاشتملوا عليه حىت ق

وكان أبو قيل األزرقي حليف األنصار بدري من أول من خرج يوم اليمامة رمى بسهم فوقع بني منكبيه وفؤاده 
فشطب يف غري مقتل فأخرج السهم ووهن شقه األيسر وكانت فيه وهذا أول النهار وجرروه إىل الرحل فلما 

اهن من جرحه مسع معن بن عدي يصيح يا لألنصار محي القتال واهنزم املسلمون وجاوزوا رحاهلم وأبو عقيل و
اهللا اهللا والكرة على عدوكم وأعنق معن بن عدي يقدم القوم وذلك حني صاحت األنصار أخلصونا فأخلصوا 



  رجال رجال يتميزون
ا تريد يا أبا عقيل ما فيك قتال قال قد نوه املنادي بامسي  قال أبو عمرو وهنض أبو عقيل يريد قومه فقلت م

ت إمنا يقول يا لألنصار ال يعين اجلرحى قال فأنا رجل من األنصار وأنا أجيب ولو جبنوا قال ابن عمر فقل
فتحزم أبو عقيل فأخذ السيف بيده اليمىن جمردا مث جعل ينادي يا لألنصار كرة كيوم حنني فاجتمعوا مجيعا 

واختلفت السيوف بيننا وبينهم  يقدمون املسلمون دريئة دون عدوهم حىت أقحموا عدوهم احلديقة فاختلطوا
فنظرت إىل أيب عقيل وقد قطعت يده اجملروحة من املنكب فوقعت إىل األرض وبه أربعة عشر جرحا كلها قد 

  خلصت إىل مقتل وقتل عدو اهللا مسيلمة
قال ابن عمر فوقفت على أيب عقيل وهو صريع بآخر رمق فقلت يا أبا عقيل فقال لبيك بلسان ملتاث مث قال 

  الدبرة فقلت أبشر ورفعت صويت قد قتل عدو اهللا فرفع إصبعه إىل السماء حيمد اهللا ومات رمحه اهللا ملن
قال ابن عمر فأخربت أيب بعد أن قدمت خبربه كله فقال رمحه اهللا ما زال يسأل الشهادة ويطلبها وإن كان ما 

  وقدميي إسالمهم} صلى اهللا عليه وسلم{علمت ملن خيار أصحاب نبينا 
مع } صلى اهللا عليه وسلم{ر جماعة بن مرارة يوما معن بن عدي وكان نازال به ليايل قدم على رسول اهللا وذك

  خلة كانت بينهما قبل ذلك قدمية فلما قدم يف وفد

اليمامة على أيب بكر توجه أبو بكر رضي اهللا عنه يوما إىل قبور الشهداء زائرا هلم يف نفر من أصحابه ميشون 
حىت أتوا قبور الشهداء السبعني يرمحهم اهللا فقلت يا خليفة رسول اهللا مل أر قوما قط أصرب  قال فخرجت معهم

لوقع السيوف وال أصدق كرة منهم لقد رأيت رجال منهم يرمحهم اهللا وكانت بيين وبينه خلة فقال أبو بكر 
ا مبا كان بيين وبينه فقال رمحه اهللا  ذكرت رجال صاحلا حديثك رضي اهللا عنه معن بن عدي قلت نعم وكان عارف

قلت يا خليفة رسول اهللا فأنظر إليه وأنا موثق يف احلديد يف فسطاط ابن الوليد واهنزم املسلمون اهنزمت هبم 
الضاحية اهنزامة ظننت أهنم ال جيتربون هلا وساءين ذلك قال أبو بكر اهللا لساءك ذلك قلت اهللا لساءين قال أبو 

نظر إىل معن بن عدي قد كر معلما يف رأسه بعصابة محراء واضعا سيفه على بكر احلمد هللا على ذلك قال فأ
عاتقه وإنه ليقطر دما ينادي يا لألنصار كرة صادقة قال فكرت األنصار عليه فكانت الوقعة اليت ثبتوا عليها 

 ألنظر إىل حىت انتحوا وأباحوا عدوهم فلقد رأيتين وأنا أطوف مع خالد بن الوليد أعرفه قتلى بين حنيفة وإين
  األنصار وهم صرعى فبكى أبو بكر رضي اهللا عنه حىت بل حليته

وعن أيب سعيد اخلدري قال دخلت احلديقة حني جاء وقت الظهر والعصر واستحر القتال فأمر خالد بن الوليد 
بنا  املؤذن فأذن على جدار احلديقة بالظهر والقوم يضطربون على القتل حىت انقطعت احلرب بعد العصر فصلى

خالد الظهر والعصر مث بعث السقاة يطوفون على القتلى فطفت معهم فمررت بأيب عقيل األنصاري البدري وبه 
مخسة عشر جرحا فاستسقاين فسقيته فخرج املاء من جراحاته كلها ومات رمحه اهللا ومررت ببشر بن عبد اهللا 

العجالين وإىل جنبه رجل من بين حنيفة  وهو قاعد يف حشوته فاستسقاين فسقيته فمات ومررت بعامر بن ثابت
  به جراح فسقيت عامرا فشرب وقال احلنفي اسقين

فدى لك أيب وأمي قلت ال كرامة ولكين أجهز عليك قال قد أحسنت يل مسألة وال شيء عليك فيها أسألك 
ا فعل قلت قتل واهللا قال نيب ضيعه قومه قال أبو سعيد فضر   بت عنقهعنها قلت وما هي قال أبو مثامة م



وعن حممود بن لبيد قال ملا قتل خالد بن الوليد من أهل اليمامة من قتل كانت هلم يف املسلمني أيضا مقتلة 
وقيل ال نغمد السيوف وبيننا وبينهم عني } صلى اهللا عليه وسلم{عظيمة حىت أبيح أكثر أصحاب رسول اهللا 

جماعة بن مرارة أرسل إىل قومه ليال أن البسوا تطرف وكان فيمن بقي من املسلمني جراحات كثرية فلما أمسى 
السالح النساء والذرية والعبيد مث إذا أصبحتم فقوموا مستقبلي الشمس على حصونكم حىت يأتيكم أمري 
وبات خالد واملسلمون يدفنون قتالهم فلما فرغوا رجعوا إىل منازهلم فباتوا يتكمدون بالنار من اجلراح فلما 

فسيق معه يف احلديد فجعل يستربئ القتلى وهو يريد مسيلمة فمر برجل وسيم فقال يا  أصبح خالد أمر مبجاعة
جماعة أهو هذا قال ال هذا واهللا أكرم منه هذا حمكم بن الطفيل مث قال جماعة إن الذي تبتغون رجل ضخم أشعر 

قال وأمر خالد البطن والظهر أجبر جبرته مثل القدح مطرق إحدى العينني ويقال هو أرجيل أصيفر أخينس 
بالقتلى فكشفوا حىت وجد اخلبيث فوقف عليه خالد فحمد اهللا كثريا وأمر به فألقى يف البئر اليت كان يشرب 

  منها
قالوا وملا أمسينا أخذنا شعل السعف مث جعلنا حنفر لقتالنا حىت دفناهم مجيعا بدمائهم وثياهبم وما صلينا عليهم 

  خالدا طرحوهم يف اآلباروتركنا قتلى بين حنيفة فلما صاحلوا 
  وكان خالد يرى أنه مل يبق من بين حنيفة أحد إال من ال ذكر له وال قتال

عنده فقال خالد ملا وقف على مسيلمة مقتوال يا جماعة هذا صاحبكم الذي فعل بكم األفاعيل ما رأيت عقوال 
خالد وال تظن أن احلرب أضعف من عقول أصحابك مثل هذا فعل بكم ما فعل فقال جماعة قد كان ذلك يا 

انقطعت بينك وبني بين حنيفة وإن قتلت صاحبهم إنه واهللا ما جاءك إال سرعان الناس وإن مجاعة الناس وأهل 
البيوتات لفي احلصون فانظر فرفع خالد بن الوليد رأسه وهو يقول قاتلك اهللا ما تقول قال أقول واهللا احلق 

احلصون فرأى أمرا غمه مث تشدد ساعتئذ وأدركته الرجولية فقال فنظر خالد فإذا السالح وإذا اخللق على 
ألصحابه يا خيل اهللا اركيب وجعل يدعو بسالحه ويقول يا صاحب الراية قدمها قال واملسلمون كارهون لقتاهلم 
وقد ملوا احلرب وقتل من قتل وعامة من بقي جريح فقال جماعة أيها الرجل إين لك ناصح إن السيف قد أفناك 

فىن غريك فتعال أصاحلك عن قومي وقد أخل خبالد مصاب أهل السابقة ومن كان يعرف عنده الغناء فقد رق وأ
وأحب املوادعة مع عجف الكراع فاصطلحا على الصفراء والبيضاء واحللقة والكراع ونصف السيب مث قال 

ا صنعت قال فانطلق فذهب مث رجع فأخربه أهنم ق د أجازوه فلما بان خلالد أنه جماعة آتى القوم فأعرض عليهم م
إمنا هو السيب قال ويلك يا جماعة خدعتين يف يوم مرتني قال جماعة قومي فما أصنع وما وجدت من ذلك بدا قد 

  حضين النساء وأنشده قول امرأة من بين حنيفة
  مسيلم مل يبق إال النساء
  سبايا لذي اخلف واحلافر

  وطفل ترشحه أمه
  حفري مىت يدع يستأخر

  الرجال فأودى هبمفأما 
  حوادث من دهرنا العاثر



  فليت أباك مضى حيضه
  وليتك مل تك يف الغابر

  سحبت علينا ذيول البالء
  وجئت هبن مسى قاشر
  فمجاعة اخلري فانظر لنا
  فليس لنا اليوم من ناظر
  سواك فإنا على حالة
  تروعنا مرة الطائر

  املتقارب
  فقال جماعة فكنت أجد من هذا بدا

ة ملا ذهب إىل قومه ليعرض عليهم الصلح انتهى إىل باب احلصن ليال فإذا امرأة تنشد هذا الشعر وذكر أن جماع
فدنا منها جماعة فقال هتم اهللا فاك اسكيت أنا جماعة مث دخل احلصن وليس فيه إال النساء والصبيان فأمرهم بلبس 

بن عمري أل صحابه يا بين حنيفة قاتلوا وال السالح وإطالة اإلشراف والقيام يف مصاف الرجال فقال سلمة 
تصاحلوا خالدا فإن احلصن حصني والطعام كثري والقوم قد أفناهم السيف ومن بقي منهم جريح وال تطيعوا 

سلمة فإين أخاف أن يصيبكم  جماعة فإنه إمنا يريد أن ينفلت من إساره فقال جماعة يا بين حنيفة أطيعوين واعصوا 
ردف النساء سبيات وينكحن غري حظيات فأطاعوا جماعة ومت الصلح بينه وبني ما قال شرحبيل بن سلمة أن تست

  خالد
وقال أسيد بن حضري وأبو نائلة خلالد ملا صاحل يا خالد اتق اهللا وال تقبل الصلح قال خالد إنه قد أفناكم السيف 

وم جرحى ال ندخل قال أسيد وإنه قد أفىن غرينا أيضا قال فمن بقي منكم جريح قال وكذلك من بقي من الق
يف الصلح أبدا اغد بنا عليهم حىت يظفرنا اهللا هبم أو نبيد من آخرنا امحلنا على كتاب أيب بكر إن أظفرك اهللا 
تلنا رأسهم فمن بقي أكل شوكة فبينما هم على ذلك إذ جاء  ببين حنيفة فال تبق عليهم فقد أظفرنا اهللا هبم وق

ميسوا حىت قدم سلمة بن سالمة بن وقش من عند أيب بكر بكتابني يف كتاب أيب بكر يقطر الدم ويقال إهنم مل 
  أحدمها

بسم اهللا الرمحن الرحيم أما بعد فإذا جاءك كتايب فانظرفإن أظفرك اهللا ببين حنيفة فال تستبق منهم رجال جرت 
  عليه املوسى

  فتكلمت األنصار يف ذلك وقالوا أمر ايب بكر فوق أمرك فال تستبق
خالد إين واهللا ما صاحلت القوم إال ملا رأيت من رقتكم وملا هنكت احلرب منكم وقوم قد  منهم أحدا فقال

ا   صاحلتهم ومضى الصلح فيما بيننا وبينهم واهللا لو مل يعطونا شيئا ما قاتلتهم وقد أسلمو

المة قال أسيد بن حضري قد قتلت مالك بن نويرة وهو مسلم فسكت عنه خالد فلم جيبه قالوا وقال سلمة بن س
بن وقيش ال ختالف كتاب إمامك يا خالد فقال خالد واهللا ما ابتغيت بذلك إال الذي هو خري رأيت أهل السابقة 

وأهل الفضل وأهل القرآن قد قتلوا ومل يبق معي إال قوم خشيت أن ال يكون هلم بقاء على السيف لو أحل 



  عليهم فقبلت الصلح مع أهنم قد أظهروا اإلسالم واتقوا بالراح
وكان خالد قد خطب إىل جماعة ابنته وكانت أمجل أهل اليمامة فقال له جماعة مهال إنك قاطع ظهري وظهرك 
عند صاحبك إن القالة عليك كثرية وما أقول هذا رغبة عنك فقال له خالد زوجين أيها الرجل فإنه إن كان 

ا أك ره فليس هذا بأعظم األمور أمري عند صاحيب على ما أحب فلن يفسده ما ختاف علي وإن كان على م
فقال له جماعة قد نصحتك ولعل هذا األمر ال يكون عيبة إال عليك مث زوجه فلما بلغ ذلك أبا بكر رضي اهللا 
عنه غضب وقال لعمر بن اخلطاب وأيب خالد أنه حلريص على النساء حني يصاهر عدوه وينسى مصيبته فوقع 

ا استطاع فكتب أبو   بكر إىل خالد مع سلمة بن سالمة عمر يف خالد وعظم األمر م
يا خالد بن أم خالد إنك لفارغ تنكح النساء وتعرس هبن وببابك دماء ألف ومائتني من املسلمني مل جتف بعد مث 

  خدعك جماعة عن رأيك فصاحلك على قومه وقد أمكن اهللا منهم يف كالم غري هذا ذكره وثيمة يف الردة
  ل عمر وكتب إىل أيب بكر جواب كتابه مع أيب برزة األسلميفلما نظر خالد يف الكتاب قال هذا عم

أما بعد فلعمري ما تزوجت النساء حىت مت يل السرور وقرت يب الدار وما تزوجت إال إىل امرئ لو أعملت إليه 
من املدينة خاطبا مل أبل دع أين استشرت خطبيت إليه من حتت قدمي فإن كنت كرهت يل ذلك لدين أو دنيا 

ما حسن عزائي على قتلى املسلمني فواهللا لو كان احلزن يبقى حيا أو يرد ميتا ألبقى حزين احلي ورد اعتبتك وأ
امليت ولقد أقحمت يف طلب الشهادة حىت يئست من احلياة وأيقنت باملوت وأما خدعة جماعة إياي عن رأيي 

أورثهم األرض وجعل هلم عاقبة فإين مل أخط رأي يومي ومل يكن يل علم بالغيب وقد صنع اهللا للمسلمني خريا 
  املتقني

فلما قدم الكتاب على أيب بكر رضي اهللا عنه رق بعض الرقة ومت عمر على رأيه األول يف عيب خالد مبا صنع 
ووافقه على ذلك رهط من قريش فقام أبو برزة األسلمي فعذر خالدا وقال يا خليفة رسول اهللا ما يؤبن خالد 

ظفر وما صاحل القوم إال على رضاه وما أخطأ رأيه بصلح جبنب وال خيانة ولقد أقحم ح ىت أعذر وصرب حىت 
القوم إذ هو ال يرى النساء يف احلصون إال رجاال فقال أبو بكر صدقت لكالمك هذا أوىل بعذر خالد من كتابه 

  إيل
 بكر كتابا وقد كان خالد ملا وقع الصلح خاف من عمر أن حيمل أبا بكر رضي اهللا عنهما عليه فكتب إىل أيب

  فيه
بسم اهللا الرمحن الرحيم أليب بكر خليفة رسول اهللا من خالد بن الوليدأما بعد فإين أقسم باهللا أين مل أصاحلهم حىت 
قتل من كنت أقوى به وحىت عجف الكراع وهلك اخلف وهنك املسلمون بالقتل واجلراح حىت إين ألفعل أمورا 

  ىت ضعف املسلمون وهنكوا حىتأرى أين فيها معزر أباشر القتال بنفسي ح
  إن كنت ال تنكر مث أدخل بسيفي فرقا على املسلمني حىت جاء اهللا بالظفر فله احلمد

فسر أبو بكر بذلك فدخل عليه عمر وهو يقرأ الكتاب فدفعه إليه فقرأه فقال إمنا راقب خئونتهم وخالف أمرك 
فقال أبو بكر ال تقل ذلك يا عمر فإنه وايل صدق أال ترى إىل ذكره أنه يباشر القتال بنفسه مين عليك بذلك 

يقدمه ويقربه وقد واله فقال عمر واله } صلى اهللا عليه وسلم{ميمون النقيبة ناكى العدو وقد كان رسول اهللا 
  وخالف أمره وقبل بدخول اجلاهلية حىت كان ما كان فقال أبو بكر دع هذا عنك فقال عمر مسعا وطاعة



ح أمر باحلصون فألزمها الرجال وحلف جماعة باهللا ال يغيب عنه شيئا مما صاحله عليه وال وملا فرغ خالد من الصل
يعلم أحدا غيبة إال رفعه إىل خالد مث فتحت احلصون فأخرج سالحا كثريا فجمعه خالد على حدة وأخرج ما 

ة مث أخرج السيب وجد فيها من دنانري ودراهم فجمعه على حدة ومجع قراعهم وترك اخلف فلم حيركه وال الرث
فقسمه قسمني مث أقرع على القسمني فخرج سهمه على أحدمها وفيه مكتوب هللا مث جزأ الذي صار له من 

السيب على مخسة أجزاء مث كتب على كل سهم منها هللا وجزأ الكراع واحللقة هكذا ووزن الذهب والفضة 
لصاحبه سهما وعزل اخلمس من ذلك فعزل اخلمس وقسم على الناس أربعة األمخاس وأسهم للفرس سهمني و

  كله حىت قدم به على أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه
وملا انقطعت احلرب بني خالد وبني أهل اليمامة وحتول من منزله الذي كان فيه إىل منزل آخر ينتظر كتاب أيب 

كان من شياطينهم فقال بكر يأمره أن ينصرف إليه باملدينة فبينا هو على ذلك إذ أقبل سلمة بن عمري احلنفي و
  جملاعة استأذن يل على األمري فإن يل إليه حاجة فأىب جماعة عليه وقال

وحيك يا سلمة ابق على نفسك فقد آن لكأن تبصر ما أنت فيه واهللا لكأين أنظر إىل خالد بن الوليد قد أمر بك 
سلمة ما بيين وبني خالد من عتاب قد قتل قومي فلهى عنه جم اعة فجعل يطلب غرة من فضربت عنقك فقال 

خالد فأقبل مع الناس الذين يدخلون عليه فلما رآه خالد التفت إىل جماعة فقال واهللا إين ألعرف يف وجه هذا 
الشر فقام إليه جماعة وهو خيافه على الذي ظن به فإذا هو مشتمل على السيف فقال يا عدو اهللا لعنك اهللا لقد 

ته ما بقي من حنيفة صغري وال كبري إال قتل مث لببه بثوبه وجعل يتله حىت أردت أن تستأصل حنيفة واهللا لو قتل
أدخله بيتا مث أوثقه يف احلديد وأغلق عليه فأفلت من الليل ومعه سيف فوقع يف حائط من حوائط اليمامة وعلم 

هبه يل يا شأنه وما أراد من ضرب خالد بالسيف وكان خالد قد أمر به أن تضرب عنقه فكلمه فيه جماعة وقال 
أبا سليمان فوهبه له وقال له أحسن أدبه فذلك حني حذره جماعة فخرج بالسيف واكتنفه أهل اليمامة فلما رأى 

  ذلك أمال السيف على حلقه فقطع أوداجه وسقط يف بئر هناك فانقطع ذكره
نه أتى بتمر من متر وحدث زيد بن أسلم عن أبيه قال كان أبو بكر حني وجه خالدا إىل اليمامة رأى يف النوم كأ

هجر فأكل منها مترة واحدة وجدها نواة على خلقه التمرة فالكها ساعة مث رمى هبا فتأوهلا فقال ليلقني خالد من 
أهل اليمامة شدة وليفتحن اهللا على يديه إن شاء اهللا فكان أبو بكر يستريح اخلرب من اليمامة بقدر ما جييء 

إىل ظهر احلرة يريد أن يبلغ صرارا ومعه عمر بن اخلطاب وسعيد بن  رسول خالد فخرج أبو بكر يوما بالعشي
زيد وطلحة بن عبيد اهللا ونفر من املهاجرين واألنصار فلقي أبا خيثمة النجاري قد أرسله خالد فلما رآه أبو 

خليفة رسول اهللا قد فتح اهللا علينا اليمامة قال فسجد أبو بكر  بكر قال له ما وراءك يا أبا خيثمة قال خري يا 
قال أبو خيثمة وهذا كتاب خالد إليك فحمد اهللا أبو بكر وأصحابه مث قال أخربين عن الوقعة كيف كانت 

  فجعل أبو خيثمة خيربه كيف صنع خالد وكيف صف أصحابه

وكيف اهنزم املسلمون ومن قتل منهم وجعل أبو بكر يسترجع ويترحم عليهم وجعل أبو خيثمة يقول يا خليفة 
ا مل نكن حنسن حىت أظفرنا اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{ رسوال اهللا أتينا من قبل األعراب اهنزموا بنا وعودونا م

بعد مث قال أبو بكر كرهت رؤيا رأيتها كراهية شديدة ووقع يف نفسي أن خالدا سيلقى منهم شدة وليت خالدا 
ل اليمامة ولن يزالوا من كذاهبم يف بلية مل يصاحلهم وأنه محلهم على السيف فما بعد هؤالء املقتولني يستبقي أه



  إىل يوم القيامة إال أن يعصمهم اهللا مث قدم بعد ذلك وفد اليمامة مع خالد على أيب بكر رضي اهللا عنه
قال الواقدي أمجع أصحابنا أن خالد بن الوليد قدم املدينة من اليمامة وقدم بوفد اليمامة سبعة عشر رجال من 

بن مراراة وإخوته وأن أبا بكر حبسهم فلم يدخلهم عليه فدخلوا على عمر بن اخلطاب بين حنيفة فيهم جماعة 
يكلمونه يف أن يكلم أبا بكر أن يأذن هلم فيدخلهم أو يأذن هلم يف الرجوع إىل بالدهم فوجدوه حيلب شاة على 

ى ظهره قالوا أو رغيف يف صحفه ومعه عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب وابنه زيد بن اخلطاب فهما ينزوان عل
من قال منهم فنسبنا فانتسبنا فقرب تلك الصفحة وما فيها وقال أصيبوا شيئا فتحرمنا فأصبنا شيئا فسألته من 

ا لكم قد  هذان الغالمان فقال هذان ابنا زيد بن اخلطاب رمحه اهللا فومجنا ألنا قتلنا زيدا فلما رأى وجومنا قال م
بسطنا فقلنا احتبسنا وال نقدر على الدخول على أيب بكر وال السراح سكتم هذا أمر قد ذهب حاجتكم قالوا ف

إىل بالدنا فقال عمر عليكم عهد اهللا وكفالته أن تناصحوا اإلسالم وأهله قلنا نعم قال ارجعوا حىت تأتوا يف هذه 
ىل أيب الساعة من غد فأوصلكم إىل أيب بكر فلما كان ذلك الوقت من الغد جاءوه فخرج معهم حىت أوصلهم إ

  بكر
ا   وقال زيد بن أسلم عن أبيه ملا دخلوا على أيب بكر الصديق قال وحيكم م

  هذا الذي استنزل منكم ما استنزل وخدعكم قالوا يا خليفة رسول اهللا قد كان الذي بلغك مما أصابنا

ئوما وذكر وثيمة أن الذي كلم أبا بكر منهم رجل من بين سحيم فقال يا خليفة رسول اهللا كان رجال مش
  أصابته فتنة من حديث النفس وأماين الشيطان دعا إليها أقواما مثله فأجابوه فلم يبارك اهللا له وال لقومه

قال أسلم يف حديثه مث أقبل يعين أبا بكر على جماعة فقال يا جماعة أنت خرجت طليعة ملسيلمة حىت أخذك خالد 
لب رجل من بين منري قد أصاب فينا دما فهجمت أخذا فقال يا خليفة رسول اهللا واهللا ما فعلت خرجت يف ط

صلى اهللا عليه {علينا خيل خالد ولقد كنت قدمت على رسول اهللا فلما ذكر رسول اهللا قال أبو بكر قل 
مث رجعت إىل قومي فواهللا ما زلت معتزال أمر مسيلمة حىت كان أوان } صلى اهللا عليه وسلم{فقال } وسلم

خلالد فيما استشارين إىل اليوم وقد جئناك لترضى عمن أساء وتقبل ممن تاب  قدمت عليك مقدمي هذا مث مل آل
فإن القوم قد رجعوا وتابوا فقال أبو بكر أما إين قد كتبت إىل خالد كتابا يف إثر كتاب آمره أن ال يستبقي من 

إىل اإلسالم قال أبو بين حنيفة أحدا مرت عليه املوسى قال جماعة الذي صنع اهللا لك وخلالد خري يفيء اهللا هبم 
بكر أرجو أن يكون ما صنع خالد خريا يا جماعة أين خدعتم مبسيلمة قال يا خليفة رسول اهللا ال تدخلين يف 

فاطر قال أبو بكر رضي اهللا عنه فما كان يقول لقومه قال  ١٨القوم فأن اهللا يقول ال تزر وازرة وزر أخرى 
  ك لتخربينفكره جماعة أن خيربه فقال أبو بكر عزمت علي

ويف غري هذا احلديث أن الرجل السحيمي الذي تقدم ذكره قبل أخربه بأنه كان يقول يا ضفدع بنت ضفدعني 
حلسن ما تنقنقني ال الشارب متنعني وال املاء تكدرين امكثي يف األرض حىت يأتيك اخلفاش باخلرب اليقني لنا نصف 

  رجع أبو بكر مثاألرض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم ال يعدلون فاست
قال سبحان اهللا وحيكم أي كالم هذا إن هذا الكالم ما خرج من إل وال بر فأين ذهب بكم احلمد هللا الذي قتله 

  قالوا يا خليفة رسول اهللا قد أردنا الرجوع إىل بالدنا قال ارجعوا وكتب هلم كتابا آمنهم فيه



أبو بكر أن ال يؤويهم أحد وال يبايعهم وال ينزهلم  ويف كتاب يعقوب الزهري أن وفد بين حنيفة ملا قدموا نادى
وال يكلمهم فداروا يف املدينة ال يكلمون وال يبايعون فضاقت عليهم فقيل هلم ائتوا عمر فجاءوه فوجدوه 

معتقال عنزا حيلبها على رغيف فلما رآهم حلب فاشتد حلبه حىت دار الرغيف يف القدح من شدة حلبه مث وضعه 
معه ومعه صبية صغرية فقالوا إنا نعوذ باهللا أن يرد علينا من إسالمنا ما يقبل من غرينا وإنا نشهد فدعاهم فأكلوا 

أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا الذي ال إله إال هو الذي يعلم من السر ما يعلم من العالنية قال اهللا إن ما 
ما نقول بألسنتنا حلق من قلوبنا قال احلمد هللا الذي تقولون بألسنتكم حلق من قلوبكم الذي ال إله إال هو إن 

ا تريد بذلك قال أفيكم قاتل زيد  جعل لنا من اإلسالم ما يعزنا ويردنا إليه قال أفيكم قاتل زيد بن اخلطاب قلنا م
ني فقام أبو مرمي فقال أنا قاتل زيد قال وكيف قتلته قال اضطربت أنا وهو بالسيفني حىت انقطعا مث اطعنا بالرحم

حىت انكسرا مث اصطرعنا فشحطته بالسكني شحطا قال يا بنية هذا قاتل أبيك فوضعت يدها على رأسها 
وصاحت يا أبتاه قال مث خرج حىت جاء أبا بكر فاستأذن لنا عليه فدخلنا فقلنا له كما قلنا لعمر وناشدنا كما 

ا له فقال احلمد هللا الذي جعل لنا من اإلسالم ما يعزنا ويردنا إليه قال أفيكم من رهط عامر  ناشدنا عمر فحلفن
بن مسلمة أحد قال خالد وما تصنع بعامر وهذا جماعة سيد أهل اليمامة فكررها أبو بكر فقال هل فيكم من 
رهط مثامة بن إثال أحد قال خالد وما تصنع بثمامة وهذا جماعة سيد أهل اليمامة قال أبو بكر رضي اهللا عنه 

  فأحب أن} صلى اهللا عليه وسلم{النيب إهنم أهل بيت اصطنعهم 
أصطنعهم فقام مطرف بن النعمان بن سلمة فقال عامر بن سلمة عمى ومثامة بن إثال عمى فاستعمله أبو بكر 

  على اليمامة
  وقال أبو بكر خلالد سم يل أهل البالء فقال يا خليفة رسول اهللا كان البالء للرباء بن مالك والناس له تبع

املدينة مل يبق هبا دار إال فيها باك لكثرة من قتل معه من الناس فبكى أبو بكر رضي اهللا عنه ملا رأى وملا قدم خالد 
  ذلك وقال ما أبعد ما رأى من الظفر واهللا لثابت بن قيس بن مشاس أعز على األنصار من أمساعها وأبصارها

ستشهد فيها من املسلمني فأكثر ما يف وكانت اليمامة يف ربيع األول من سنة اثنيت عشرة واختلف يف عدد من ا
  ذلك ما وقع يف كتاب أيب بكر إىل خالد أن ببابك دماء ألف ومائتني من املسلمني

  وقال سامل بن عبد اهللا بن عمر قتل يوم اليمامة ستمائة من املهاجرين واألنصار وغري ذلك
  ومن سائر الناس مخسمائةوقال زيد بن طلحة قتل يوم اليمامة من قريش سبعون ومن األنصار ستون 

وعن أيب سعيد اخلدري قال قتلت األنصار يف مواطن أربعة سبعني سبعني يوم أحد سبعني ويوم بئر معونة سبعني 
  ويوم اليمامة سبعني ويوم جسر أيب عبيد سبعني

ا تقدم إال بئر معونة   وقال سعيد بن املسيب قتلت األنصار يف مواطن ثالثة سبعني سبعني فذكره م
  ر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يوما وقعة اليمامة ومن قتل فيها منوذك

املهاجرين واألنصار فقال أحلت السيوف على أهل السوابق من املهاجرين واألنصار ومل جند املعول يومئذ إال 
ه عليهم خافوا على اإلسالم أن يكسر بابه فيدخل منه أن ظهر مسيلمة فمنع اهللا اإلسالم هبم حىت قتل عدو

ا يسرون به من ثواب جهادهم من كذب على اهللا وعلى رسوله ورجع  وأظهر كلمته وقدموا يرمحهم اهللا على م
  عن اإلسالم بعد اإلقرار به



ويف رواية عنه جعل منادي املسلمني يعين يوم اليمامة ينادي يا أهل القرآن فيجيبون املنادي فرادى ومثىن 
من مجع } صلى اهللا عليه وسلم{ه لوال ما استدرك خليفة رسول اهللا فاستحر هبم القتل فرحم اهللا تلك الوجو

  القرآن خلفت أن ال يلتقي املسلمون وعدوهم يف موضع إال استحر القتل بأهل القرآن

وملا قتل ثابت بن قيس بن مشاس يوم اليمامة ومعه كانت راية األنصار يومئذ وهو خطيبهم وسيد من سادهتم 
منامه ثابت بن قيس يقول له إين موصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه إين أرى رجل من املسلمني يف 

أ عليها برمة وجعل على  ملا قتلت باألمس جاء رجل من ضاحية جند وعلي درع فأخذها فأتى هبا منزلة فأكف
ربه فليبعث الربمة رحال وخباؤه يف أقصى العسكر إل جنب خبائه فرس يسنت يف طوله فائت خالد بن الوليد فأخ

فأخربه أن علي من الدين كذا } صلى اهللا عليه وسلم{إىل درعي وليأخذها وإذا قدمت على خليفة رسول اهللا 
  وىل من الدين كذا وسعد ومبارك غالماي حران وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه

خربه بوصيته فأجازها فلما أصبح الرجل أتى خالد بن الوليد فأخربه فبعث خالد إىل الدرع فوجدها كما قال وأ
  وال نعلم أحدا من املسلمني أجيزت وصيته بعد موته إال ثابت بن قيس
  وقد روي أن بالل بن احلارث كان صاحب الرؤيا رواه الواقدي مث قال

بعقبه فذكرته يعين احلديث لعبد اهللا بن سعد فقال حدثين عبد الواحد بن أيب عون قال قال بالل رأيت يف منامي 
موىل أيب حذيفة قال يل وحنن منحدرون من اليمامة إىل املدينة إن درعي مع الرفقة الذين معهم الفرس  كأن ساملا

األبلق حتت قدرهم فإذا أصبحت فخذها من حتت قدرهم فاذهب هبا إىل أهلي وإن على شيئا من دين فمرهم 
الدرع وجئت أبا بكر فحدثته يقضونه قال بالل فأقبلت إىل تلك الرفقة وقدرهم على النار فألفيتها وأخذت 

  احلديث فقال نصدق قولك ونقضي دينه الذي قلت
وقتل اهللا من بين حنيفة يوم اليمامة عددا كثريا ففي كتاب يعقوب الزهري أنه قتل منهم أكثر من سبعة آالف 

لى وعن غريه أنه أصيب يومئذ من صليب بين حنيفة سبعمائة مقاتل وكان داؤهم خبيثا والطارى ء منهم ع
ا كانت عليه على عهد رسول اهللا  صلى {اإلسالم عظيما فاستأصل اهللا تعاىل شأفتهم ورد ألفة اإلسالم على م

  }اهللا عليه وسلم

  ذكر ردة بين سليم

ة العلم  ا بردة قومه مع أنه كان من وعا ذكر الواقدي من حديث سفيان بن أيب العوجاء السلمي قال وكان عامل
لطيمة فيها مسك } صلى اهللا عليه وسلم{أهدي ملك من ملوك غسان إىل النيب  وممن يوثق به يف الدين قال

} صلى اهللا عليه وسلم{وعنرب وخيل فخرجت هبا الرسل حىت إذا كانوا بأرض بين سليم بلغتهم وفاة النيب 
 فتشجع بعض بين سليم على أخذها والردة وأىب بعضهم من ذلك وقالوا إن كان حممد قد مات فإن اهللا حي ال

ميوت وكان الذين ارتدوا منهم عصية وبنو عمرية وبنو عوف وبعض بين جارية والذين انتهبوا اللطيمة 
بن حاجز فاستعمله على من  فتمزقوها بنو احلكم بن مالك بن خالد بن الشريد فلما وىل أبو بكر كتب إىل معن 

وذكر الناس ما } ى اهللا عليه وسلمصل{أسلم من بين سليم وكان قد قام يف ذلك قياما حسنا ذكر وفاة النيب 
ا حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل  ٣٠قال اهللا لنبيه عليه السالم إنك ميت وإهنم ميتون  الزمر وقال وم



بلها مع آي من كتاب اهللا فاجتمع إليه بشر كثري من بين سليم واحناز أهل الردة  ١٤٤اآلية  آل عمران واليت ق
لناس ويقطعون السبيل فلما بدي أليب بكر أن يوجه خالد بن الوليد إىل الضاحية منهم فجعلوا يغريون على ا

كتب إىل معن بن حاجز أن يلحق خبالد بن الوليد هو ومن معه من املسلمني ويستعمل على عمله طريفة بن 
جاءة وهو حاجز ففعل وأقام طريفة يكالب من ارتد مبن معه من املسلمني يغري عليهم ويغريون عليه إذ قدم الف

إياس بن عبد اهللا بن عبد يا ليل بن عمري بن خفاف على أيب بكر الصديق فقال يا أبا بكر إين مسلم وقد أردت 
جهاد من ارتد من الكفار فامحلين وأعين فإنه لو كان عندي قوة مل أقدم عليك ولكين مضعف من الظهر 

سالح ثالثني رجال فخرج يستعرض املسلم  والسالح فسر أبو بكر مبقدمه فحمله على ثالثني بعريا وأعطاه
  والكافر فيأخذ أمواهلم ويصيب من امتنع منهم مع قوم من

أهل الردة قد تبعوه على ذلك لقد أغار على قوم باألرحضية مسلمني جاءوا يريدون أبا بكر فسلبهم وقتلهم 
  وما صنع كتب إىل طريفة بن حاجز ومعه رجل من بين الشريد يقال له جنبة بن أيب املثىن فلما بلغ أبا بكر خربه

بسم اهللا الرمحن الرحيم من أيب بكر خليفة رسول اهللا إىل طريفة بن حاجز سالم عليك فإين أمحد إليك اهللا الذي 
أما بعد فإن عدو اهللا الفجاءة أتاين فزعم أنه } صلى اهللا عليه وسلم{ال إله إال هو وأسأله أن يصلي على حممد 

ه على قتال من ارتد عن اإلسالم فقويته وقد انتهى إىل اخلرب اليقني أنه قد استعرض املسلم مسلم وسألين أن أقوي
واملرتد يأخذ أمواهلم ويقتل من امتنع منهم فسر إليه مبن معك من املسلمني حىت تقتله أو تأسره فتأتيين به يف 

  وثاق إن شاء اهللا والسالم عليك ورمحة اهللا
قومه املسلمني فحشدوا وساروا معه إىل الفجاءة فقدم إليهم خنبة بن أيب املثىن  فقرأ طريفة كتاب أيب بكر على

فناوش املسلمني وقتل جنبة وهرب من كان معه إىل الفجاءة مث زحف طريفة إىل الفجاءة فتصادما وجعل 
ته فقال املسلمون يرمون بالنبل ورمى أصحاب الفجاءة شيئا وهم منكسرون ملا يرون من انكسار الفجاءة وندام

ا أنت بأوىل بأيب بكر مين أنت أمريه وأنا أمريه قال طريفة فإن كنت  يا طريفة واهللا ما كفرت وإين ملسلم وم
صادقا فألق السالح مث انطلق إىل أيب بكر فأخربه خربك فوضع الفجاءة السالح وأوثقه طريفة يف جامعة فقال 

طريفة هذا كتاب أيب بكر إىل أن ابعثك إليه يف وثاق  طريفة ال تفعل فإنك إن أقدمتين يف وثاق أشعرتين فقال
فقال الفجاءة مسعا وطاعة فبعث به يف جامعة مع عشرة من بين سليم فأرسل به أبو بكر رضي اهللا عنه إىل بين 

  جشم فحرقه بالنار
يرتدوا وقدم على أيب بكر رضي اهللا عنه قبيصة أحد بين الضربان من بين خفاف فذكر أنه مسلم وأن قومه مل 

  فأمره أبو بكر أن يقاتل مبن معه

من سليم على اإلسالم من ارتد عنه منهم فرجع قبيصة إىل قومه فاجتمع إليه ناس كثري ممن ثبت على اإلسالم 
فخرج يتبع هبم أهل الردة يقتلهم حيث وجدهم حىت مر ببيت مخيصة بن احلكم الشريدي فوجده غائبا جيمع 

ا فقتله واستاق ماله ومضى حىت نزل منزال فذبح أصحابه شاة من غنم جار أهل الردة ووجد جارا له مرتد
مخيصة مث راحوا ويقبل مخيصة حىت أتى أهله فيخربوه خرب جاره فخرج يف طلب القوم حىت مر مبنزهلم حيث 
دم ذحبوا الشاة فيجد رأسها مملوال قد تركه القوم فأخذه فجعل ينهش منه وهو يطلبهم فأدركهم وهو ينهشه وال

يسيل على حليته وكان رجال أيدا فقال لقبيصة قتلت جاري قال إن جارك ارتد عن اإلسالم قال فاردد ماله فرد 



قبيصة ماله فقال وفقد الشاة اليت ذحبوا فقال أين الشاة اليت ذحبت فقال ال سبيل إليها قد أكلها القوم وهم 
صة أمن بني من كفر تعدو على جار جلأ إيل مستحقون لذلك يف طلب قوم كفروا بعد إسالمهم فقال يا قبي

ألمنعه فقال قبيصة قد كان ذلك فاصنع ما أنت صانع فطعن قبيصة بالرمح فوقع يف واسط الرحل فدقه وانثىن 
سنان الرمح وخر قبيصة عن بعريه فقال خلميصة إنك قد أشويتين فاكفف فعدل مخيصة سنان رحمه بني حجرين 

فف بعد قتل جاري ال واهللا أبدا فطعنه بالرمح فقتله وكان قبيصة قد فرق مث شد على قبيصة وهو يقول أك
  أصحابه وبثهم قبل أن يلحقه مخيصة

  وكتب أبو بكر رمحه اهللا إىل خالد بن الوليد
أما بعد فإن أظفرك اهللا ببين حنيفة فأقل اللبث فيهم حىت تنحدر إىل بين سليم فتطأهم وطأة يعرفون هبا ما منعوا 

طن من العرب أنا أغيظ عليه مين عليهم قدم قادمهم يذكر إسالما ويريد أن أعينه فأعنته بالظهر فإنه ليس ب
والسالح مث جعل يعترض الناس فإن أظفرك اهللا هبم فال ألومك فيهم يف أن حترقهم بالنار وهتول فيهم بالقتل حىت 

  يكون نكاال هلم

بنو سليم مبقبل خالد فاجتمع منهم بشر كثري يعرضون  قالوا فجعل خالد بن الوليد يبعث الطالئع أمامه ومسعت
هلم وجلهم بنو عصية واستجلبوا من بقي من العرب مرتدا وكان الذي مجعهم أبو شجرة بن عبد العزي فانتهى 
خالد إىل مجعهم باجلواء مع الصبح فصاح خالد يف أصحابه وأمرهم بلبس السالح مث صفهم وصفت بنو سليم 

جف كراعهم وخفهم وجعل خالد يلي القتال بنفسه حىت أثخن فيهم القتل مث محل عليهم وقد كل املسلمون وع
محلة واحدة فهربوا وأسر منهم بشر كثري فجعل يضرب أحدهم على عاتقه فيجز له باثنني ويبدو سحره 

  ويضرب اآلخر من وسطه
ار وأصاب أبو شجرة يومئذ يف ويف حديث سفيان بن أيب العوجاء أن خالدا خطر هلم اخلطائر فحرقهم فيها بالن

  املسلمني وجرح جراحات كثرية
  وقال يف ذلك أبياتا يقول يف آخرها

  فرويت رحمي من كتيبة خالد
  وإين ألرجو بعدها أن أعمرا

  الطويل
دم على  وملا قدم خالد على أيب بكر كان أول ما سأل عنه خرب بين سليم فأخربه خالد فحمد اهللا وأثىن عليه مث ق

عاوية بن احلكم وأخوه مخيصة مسلمني فقال أبو بكر خلميصة أنت قتلت قبيصة ورجعت عن اإلسالم أيب بكر م
قال إنه قتل جاري قال وإن قتل جارك على ردة قتلته لن تفلت مين حىت أقتلك فقال أخوه يا خليفة رسول اهللا 

فأخرج ديته فقال أفعل يا خليفة كان يومئذ مرتدا كافرا موتورا وقد تاب اليوم وراجع ولكن نديه قال أبو بكر 
رسول اهللا قال فنعم الرجل كان قبيصة ونعم السبيل مات عليه مث قال ملعاوية وعمدمت يا بين الشريد إىل لطيمة 

  فانتهبتموها وقلتم إن يقم هبذا األمر رجل من قريش فلعمري} صلى اهللا عليه وسلم{بعث هبا إىل رسول اهللا 
مع الناس فكيف يأخذكم بأمن الطريق إىل رجل قد مات فإن طلب ما أخذمت فإمنا  لريضى أن تدخلوا يف اإلسالم



يطلبها أهل بيته فما كانوا يطلبون ذلك منكم وأنتم أخواهلم قال معاوية حنن نضمنها حىت نؤديها إليك فحمل 
  أبو بكر معاوية اللطيمة اليت أصابوها ووقت هلم شهرين أو ثالثة

إن أبا شجرة أسلم ودخل فيما دخل فيه الناس فجل يعتذر وجيحد أن يكون قال  قال فأداها إىل أيب بكر مث
البيت املتقدم فلما كان زمن عمر بن اخلطاب قدم أبو شجرة وأناخ راحلته بصعيد بين قريظة وجاء من حرة 

أنت قال أنا شوران مث أتى عمر وهو يقسم بني فقراء العرب فقال يا أمري املؤمنني أعطين فإين ذو حاجة فقال من 
  أبو شجرة بن عبد العزي فقال له يا عدو اهللا ألست الذي يقول

  فرويت رحمي من كتيبة خالد
  وإين ألرجو بعدها أن أعمرا

  الطويل
طلبه فرجع أبو  عمر اهللا سوء ما عشت لك يا خبيث مث جعل يعلوه بالدرة على رأسه حىت سبقه عدوا وعمر يف 

شد هبا يف حرة شوران راجعا إىل أرض بين سليم فما استطاع أبو شجرة أن  شجرة موليا إىل راحلته فارحتلها مث
يقرب عمر حىت تويف وإن كان إسالمه ال بأس به وكان إذا ذكر عمر ترحم عليه ويقول ما رأيت أحدا أهيب 

  من عمر بن اخلطاب
  وقال أبو شجرة فيما كان من ذلك

  ضن علينا أبو حفص بنائله
ا له ورق   وكل خمتبط يوم

  زال يرهقين حىت خذيت له ما
  وحال من دون بعض البغية الشفق

  ملا لقيت أبا حفص وشرطته
  والشيخ يقرع أحيانا فينحمق
  مث ارعويت إىل وجناء كاشره
  مثل الطريرة مل يثبت هلا األفق

  أقبلت اخليل من شوران صادرة
  أين ألزري عليها وهي تنطلق
  تطري مروا خطاها عن منامسها

  بذ الورقكما ينقر عند اجله
  إذا يعارضها خرق تعارضه

  ورهاء فيها إذا استعجلتها خرق
  ينوء آخرها منها وأوهلا

  سرح اليدين معا هناضة فتق
  البسيط



ويف حديث هشام بن عروة عن أبيه أن لقاء أيب شجرة عمر كان علي غري ما تقدم وأن أبا شجرة قدم املدينة 
ضطجع فيه وكان عمر رضي اهللا عنه قل شيء يظنه إال فأدخل راحلته بعض دورها ودخل املسجد متنكرا فا

كان حقا فبينا عمر جالسا يف أصحابه وأبو شجرة مضطجع قال عمر إين ألرى هذا أبا شجرة فقام حىت وقف 
عليه فقال من أنت قال رجل من بين سليم قال انتسب قال فالن بن عبد العزي قال ما كنيتك قال أبو شجرة 

  فعاله بالدرة

  ن تقريره على قوله فرويت رحمي البيت حنوا مما تقدممث ذكر م
  ردة البحرين

طلحة قال ملا ارتدت العرب بعد وفاة رسول اهللا  حدث يعقوب الزهري عن إسحق بن حيىي عن عمه عيسى بن 
قال صاحب املدائن من يكفيين أمر العرب فقد مات صاحبهم وهم اآلن خيتلفون بينهم } صلى اهللا عليه وسلم{

يريد اهللا بقاء ملكهم فيجتمعوا على أفضلهم فإهنم إن فعلوا صلح أمرهم وبقي ملكهم وأخرجوا العجم إال أن 
من أرضهم قالوا حنن بذلك على أكمل الرجال قال من قالوا خمارق بن النعمان ليس يف الناس مثله وهو من أهل 

ناسا مع خمارق فأرسل معه بيت قد دوخوا العرب ودانت هلم وهؤالء جريانك بكر بن وائل فأرسل منهم 
  ستمائة من بكر بن وائل األشرف فاألشرف وارتد أهل هجر عن اإلسالم

وعن احلسن بن أيب احلسن أن اجلارود قام يف قومه فقال يا قوم ألستم تعلمون ما كنت عليه من النصرانية وإين 
الزمر  ٣٠إنك ميت وإهنم ميتون  مل آتكم قط إال خبري وإن اهللا تعاىل بعث نبيه فنعى له نفسه وأنفسكم فقال

ا بكم ومن ينقلب على  وقال وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعق
  آل عمران ١٤٤عقبيه فلن يضر اهللا شيئا 

 ويف حديث آخر أنه قام فيهم فقال ما شهادتكم أيها الناس على موسى قالوا نشهد أنه رسول اهللا قال فما
شهادتكم على عيسى قالوا نشهد أنه رسول اهللا قال وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا عاش 

  كما
  عاشوا ومات كما ماتوا وأحتمل شهادة من أيب أن يشهد على ذلك فلم يرتد من عبد القيس أحد

ري أهل املشرق اللهم اغفر لعبد قال حني وفدوا عليه عبد القيس خ} صلى اهللا عليه وسلم{وقد كان رسول اهللا 
القيس ثالثا وبارك هلم يف مثارهم فخرجوا مسرورين بدعوته واهدوا له من طرائف مثارهم وثبتوا على اإلسالم 

  حني الردة

استعمل أبان بن سعيد بن العاص على البحرين وعزل العالء بن احلضرمي } صلى اهللا عليه وسلم{وكان النيب 
أن حيالف عبد القيس فأذن له فحالفهم فلما بلغ أبان بن سعيد } صلى اهللا عليه وسلم{فسأل أبان رسول اهللا 

صلى اهللا عليه {مسري من سار إليه مرتدين قال لعبد القيس أبلغوين مأمين فأشهد أمر أصحاب رسول اهللا 
لينا وهذا علينا فليس مثلي يغيب عنهم فأحيا حبياهتم وأموت مبماهتم فقالوا ال تفعل فأنت أعز الناس ع} وسلم

يه مقالة يقول قائل فر من القتال فأىب وانطلق معه ثالمثائة رجل يبلغونه املدينة فقال أبو بكر ألبان أال  وعليك ف
  } صلى اهللا عليه وسلم{ثبت مع قوم مل يبدلوا ومل يرتدوا فقال ما كنت ألعمل ألحد بعدرسول اهللا 

عالء بن احلضرمي فبعثه إىل البحرين يف ستة عشر راكبا وقال وذكر أبان من عبد القيس خريا فدعا أبو بكر ال



امض فإن أمامك عبد القيس فسار حىت بلغهم ومر بثمامة بن إثال احلنفي فأمده برجال من قومه بين سحيم 
وحلق به مثامة فخرج العالء مبن معه حىت نزل حبصن يقال له جواثي وكان خمارق قد نزل مبن معه من بكر بن 

قر فسار إليهم العالء فيمن اجتمع إليه من املسلمني فقاتلهم قتاال شديدا حىت كثرت القتلى وأكثرها وائل املش
يف أهل الردة واجلارود باخلط يبعث البعوث إىل العالء وبعث خمارق اخلطم بن شريح أحد بين قيس بن ثعلبة إىل 

ال يشرب اخلمر حىت يرى هجر مرزبان اخلط يستمده فأمده باألساورة فنزل اخلطم ردم الفالح وكان  حلف أن 
  فقالوا له هذه هجر وأخذ املرزبان اجلارود رهينة عنده وقال عبد الرمحن بن أيب بكرة أخذ

اخلطم اجلارود فشده يف احلديد وسار اخلطم وأجبر بن جابر العجلي فيمن معهما حىت حصروا العالء بن 
  ابن صعصعة احلضرمي جبواثي فقال عبد اهللا بن حذف أحد بين عامر

  أال أبلغ أبا بكر رسوال
  وسكان املدينة أمجعينا
  فهل لكم إىل نفر يسري
  مقيم يف جواثي حمصرينا

  كأن دماءهم يف كل مشس
  شعاع الشمس يغشني العيونا

  توكلنا على الرمحن إنا
  وجدنا النصر للمتوكلينا

  الوافر

عسكر املشركني فقالوا واهللا لوددنا أن  فمكثوا على ذلك حمصورين فسمع العالء وأصحابه ذات ليلة لغطا يف
أقبل حىت يدخل على أجبر ابن  ا أمرهم فقال عبد اهللا بن حذف أنا أعلم لكم علمهم فدلوين حببل فدلوه ف لو علمن

جابر العجلي وأم عبد اهللا امرأة من بين عجل فلما رآه أجبر قال ما جاء بك ال أنعم اهللا بك عينا قال يا خايل 
شدة احلصار وأردت اللحاق بأهلي فزودين قال أجبر أفعل على أين أظنك واهللا على غري ذلك الضرر واجلوع و

ه نعلني وأخرجه من العسكر وخرج معه حىت برزا فقال له انطلق فإين  بئس ابن األخت سائر الليلة فزوده وأعطا
أبعد مث عطف فأخذ  واهللا ألراك بئس ابن األخت أنت هذه الليلة فمض ابن حذف كأنه ال يريد احلصن حىت

باحلبل فصعد احلصن فقالوا ما وراءك قال ورائي واهللا أين تركتهم سكارى ال يعقلون قد نزل هبم جتار من جتار 
اخلمر فاشتروا منهم مث وقعوا فيها فإن كانت لكم حاجة هبم فالليلة فنزل إليهم املسلمون فبيتوهم ووضعوا فيهم 

  سالحهم حيث شاءوا
بن طلحة يف حديثه كان العالء يف ثالمثائة وستة وعشرين من املهاجرين فطرقوهم  وقال إسحاق بن حيي

  فوجدوهم قد مثلوا فقتلوهم فلم يفلت
منهم أحد ووثب اخلطم وهو سكران فوضع رجله يف ركاب فرسه مث جعل يقول من حيملين فسمعه عبد اهللا بن 

فلما دنا منه ابن حذف ضربه حىت قتله وقطعت  حذف فأقبل حنوه وهو يقول أبا ضبيعة قال نعم قال أنا أمحلك
رجل أجبر بن جابر العجلي فمات منها وقد كان قال حني قطعت قاتلك اهللا يا ابن حذف ما أشأمك وقد قيل 



إن عفيف بن املنذر أحد بين عمرو بن متيم هو الذي مسع كالم اخلطم حني رام الركوب فلم يستطع فقال أال 
ه إياها رجل من بين قيس بن ثعلبة  يعقلين الليلة فقال له عفيف وقد عرف صوته أبا ضبيعة أعطين رجلك فأعطا

يظن أنه يعقله على فرسه فأطنها من الفخذ وتركه فقال أجهز علي فقال إين أحب أن ال متوت حىت أمصك 
  وكان مع عفيف يف تلك الليلة عدة من بين أبيه أصيبوا

هنزم الباقون حىت صاروا يف ناحية من البحرين فعصموا مبفروق وقتل ليلتئذ مسمع بن سنان أبو املسامعة وا
  الشيباين

ا سوى ذلك عند العالء يف حصن جواثي مث صار  قال إسحاق وأصبح ما أفاء اهللا على املسلمني من خيوهلم وم
ى ذلك خمارق العالء إىل املدينة فقاتلهم قتاال شديدا وهزمهم اهللا حىت جلئوا إىل باب املدينة فضيق عليهم فلما رأ

ومن معه قالوا إن خلوا عنا رجعنا من حيث جئنا فشاور العالء أصحابه فأشاروا عليه أن خيلي عنهم فخرجوا 
فلحقوا ببالدهم وبقي أهل املدينة فطلبوا الصلح واألمان فصاحلهم العالء على ثلث ما يف أيديهم باملدينة من 

  لعالء مبال كثري إىل املدينةأمواهلم وما كان من شيء خارج منها فهو له فبعث ا
ويف غري هذا احلديث أن عبد القيس ملا أوقعوا تلك الليلة ببكر بن وائل طفقت بكر تنادي يا عبد القيس إياكم 

  مفروق بن عمرو يف مجاعة بكر بن وائل فقال عبداهللا بن حذف يف ذلك
  ال توعدونا مبفروق وأسرته
  إن يأتنا يلق منا سنة اخلطم

  خيل وباطنهاالنخل ظاهرها 
  خيل تكردس بالفرسان كالنعم
  وإن ذا احلي من بكر وإن كثروا

  ألمة داخلون النار يف أمم
  البسيط

مث سار العالء بن احلضرمي إىل اخلط حىت نزل على الساحل فجاءه نصراين فقال له مايل إن دللتك على خماضة 
قال هم لك فخاض به وباخليل إليهم فظفر  ختوض منها اخليل إىل دارين قال وما تسألين قال أهل بيت بدارين

  عليهم عنوة وسىب أهلها مث رجع إىل عسكره
وقال إبراهيم بن أيب حبيبة حبس هلم البحر حىت خاضوه إليهم وجازه العالء وأصحابه مشيا على أرجلهم وقد 

منعوا من اجلزية اليت كانت جتري فيه السفن قبل مث جرت فيه بعد فقاتلهم فأظفره اهللا هبم وسلموا له ما كانوا 
  } صلى اهللا عليه وسلم{صاحلهم عليها رسول اهللا 

ويروى أنه كان للعالء بن احلضرمي ومن كان معه جوار إىل اهللا تعاىل يف خوض هذا البحر فأجاب اهللا دعاءهم 
  ويف ذلك يقول عفيف بن املنذر وكان شاهدا معهم

  أمل تر أن اهللا ذلل حبره
  ئلوأنزل بالكفار إحدى اجلال

  دعونا الذي شق البحار فجاءنا



  بأعظم من غلق البحار األوائل
  الطويل

ا رأى ذلك أهل الردة من أهل البحرين سألوه الصلح على ما صاحل عليه أهل هجر   ويف حديث غريه قال مل
جال وملا ظهر العالء بن احلضرمي على أهل الردة واجملوس من أهل البحرين أقام عليها أمريا وبعث أربعة عشر ر

  من رؤساء عبد القيس وفدا إىل أيب
طلحة بن عبيد اهللا والزبري بن العوام وأخربومها مبسارعتهم إىل اإلسالم  بكر الصديق رضي اهللا عنه فنزلوا على 
وقيامهم يف الردة مث دخل القوم على أيب بكر وحضر الزبري وطلحة رضي اهللا عنهم فقالوا يا خليفة رسول اهللا 

وليس شيء أحب إلينا من رضاك وحنن حنب أن تعطينا أرضا من أرض البحرين وطواحني إنا قوم أهل سالم 
ا سألوين وعرفت  فأىب أبو بكر فكلمه يف ذلك طلحة والزبري فأذعن وقال اشهدوا أين قد فعلت وأعطيتهم كل م

  هلم قدر إسالمهم فجزوه خريا

بعد أيب بكر إال عمر فكلموا أبا بكر يكتب لكم فلما خرجوا من عنده قال هلم طلحة إن هذا األمر ال نراه يليه 
كتابا ويشهد فيه عمر فال يكون لعمر بعد هذا اليوم كالم فعادوا إىل أيب بكر فذكروا له ذلك فدعا عبد اهللا ابن 
األرقم فقال اكتب هلم هبذا الذي أعطيتهم ففعل وشهد يف الكتاب عشرة من قريش واألنصار ومل يكن عمر بن 

فانطلقوا إليه فأقرأوه الكتاب فلما قرأه فض اخلامت مث نقل فيه ورده عليه فأقبل الوفد على  اخلطاب حاضرا
طلحة واهللا ما أردت إال اخلري  طلحة فقالوا هذا عملك أنت أمرتنا أن نشهد عمر واهتموه يف أمرهم فقال 

ي أنت اخلليفة أم عمر فقال أبو فرجعوا إىل أيب بكر غضابا فخربوه اخلرب ودخل طلحة والزبري فقاال واهللا ما ندر
بكر وما ذاك فأخربوه فقال فما صنع عمر بالكتاب قالوا فض اخلامت وتفل يف الكتاب وحماه فقال أبو بكر لئن 
كان عمر كره من ذلك شيئا فإين ال أفعله فبينما هم كذلك إذ جاء عمر فقال له أبو بكر ما كرهت من هذا 

دون العامة ولكن اجعل أمر الناس واحدا ال يكون عندك خاصة دون الكتاب فقال كرهت أن تعطي اخلاصة 
عامة وإال فأنت تقسم على الناس فيئهم فتأىب أن تفضل أهل السابقة وأهل بدر وتعطي هؤالء قيمة عشرين ألفا 

  دون الناس فقال أبو بكر وفقك اهللا وجزاك خريا فهذا هو احلق

قالوا } صلى اهللا عليه وسلم{عند ردة العرب بعد وفاة النيب  وذكر وثيمة بن موسى أن بكر بن وائل ملا خفت
بلغ ذلك كسرى فبعث يف وجوههم فقدموا عليه وعنده يومئذ  واهللا لنردن هذا امللك إىل آل النعمان بن املنذر ف

نعمان املخارق بن النعمان وهو املنذر بن النعمان بن املنذر وكان يسمى الغرور فقال هلم سريوا مع املنذر ابن ال
فإين قد ملكته فخذوا البحرين فساروا وسارت معه األساورة وهم يومئذ ستة آالف راكب مث إن كسرى ندم 
على متليك املنذر وتوجيه من وجه معه وقال غالم موبق قتلت أباه معه كتيبة النعمان من بكر بن وائل يأتون 

الرأي فصرفه إليه وانكسر املنذر للذي صنع إخوهتم من عبد القيس وهو غالم فيت السن مل خيترب هذا خطأ من 
به مث عاود كسرى رأيه فيه لكالم بلغه عنه فأمضاه وسرح معه أجبر بن جابر العجلي مث ذكر حديثا طويال 

  تتخلله اشعار كثرية مل أر لذكر شيء منها وجها واستغنيت من حديثهم مبا تقدم منه
م ذكره هرب إىل الشام فلحق ببين جفنة وندم على ما مضى وذكر أن املنذر ملا كان من ظهور اإلسالم ما تقد

منه مث ألقى اهللا يف قلبه اإلسالم فأسلم فكان بعد إسالمه يقول لست بالغرور ولكين املغرور هذا ما ذكره وثيمة 



  يف شأن الغرور
املنذر وذكر سيف يف فتوحه وحكاه الدارقطين عنه قال الغرور بن سويد أسر يوم البحرين أسره عفيف بن 

وأجاره فأتى به العالء بن احلضرمي فقال إين قد أجرت هذا قال ومن هو قال الغرور قال أنت غررت هؤالء 
  قال إين لست بالغرور وكلين املغرور قال أسلم فأسلم وبقي هبجر وكان امسه الغرور وليس بلقب

  ذكر ردة أهل دبا وأزد عمان

ا } صلى اهللا عليه وسلم{يب وكان وفد األزد من أهل دبا قد قدموا على الن مقرين باإلسالم فبعث عليهم مصدق
منهم يقال له حذيفة بن اليمان األزدي من أهل دبا وكتب له فرائض صدقات أمواهلم ورسم له أخذها من 

} صلى اهللا عليه وسلم{أغنيائهم وردها على فقرائهم ففعل حذيفة بن اليمان ذلك وبعث إىل رسول اهللا 
منعوا الصدقة } صلى اهللا عليه وسلم{دقاهتم مل جيد هلا موضعا فلما تويف رسول اهللا بفرائض فضلت من ص

فقال يا قوم أمسعوين األذى } صلى اهللا عليه وسلم{وارتدوا فدعاهم حذيفة إىل التوبة فأبوا وأمسعوه شتم النيب 
   ذلك وجعلوا يرجتزونفأبوا إال} صلى اهللا عليه وسلم{يف أيب ويف أمي وال تسمعوين األذى يف رسول اهللا 

  لقد أتانا خري ردي
  أمست قريش كلها نيب
  ظلم لعمر اهللا عبقري

  رجز
فكتب حذيفة إىل أيب بكر الصديق مبا كان منهم فاغتاظ أبو بكر عليهم غيظا شديدا وقال من هلؤالء ويل هلم مث 

لى بن عامر بن صعصعة استعمله على سف} صلى اهللا عليه وسلم{بعث إليهم عكرمة بن أيب جهل وكان النيب 
احناز إىل تبالة يف أناس من العرب ثبتوا على اإلسالم فكان } صلى اهللا عليه وسلم{مصدقا فلما بلغته وفاة النيب 

مقيما بتبالة من أرض كعب بن ربيعة فجاءه كتاب أيب بكر الصديق وكان أول بعث بعثه إىل أهل الردة أن سر 
فسار عكرمة يف حنو ألفني من املسلمني ورأس أهل الردة لقيط بن مالك فيمن قبلك من املسلمني إىل أهل دبا 

فلما بلغه مسري عكرمة بعث ألف رجل من األزد يلقونه وبلغ عكرمة أهنم يف مجوع كثرية فبعث طليعة وكان 
  ألصحاب لقيط أيضا طليعة فالتقى الطليعتان فتناوشوا

حنو عكرمة فلما أتاه اخلرب أسرع بأصحابه ومن ساعة مث انكشف أصحاب لقيط وبعث أصحاب عكرمة فارسا 
طليعته مث زحفوا مجيعا ميمنة وميسرة وسار على تعبئته حىت إذا أدرك القوم والتقوا فاقتتلوا ساعة  معه حىت حلق 

مث رزق اهللا عكرمة عليهم الظفر فهزمهم وأكثر فيهم القتل وخرجوا منهزمني راجعني إىل لقيط بن مالك 
كرمة مقبل إليهم وأهنم ال طاقة هلم هبم وفقدوا من أصحاهبم بشرا كثريا منهم من قتل ومنهم فأخربوه أن مجع ع

من أسره عكرمة أسرا فلما انتهوا إىل لقيط مفلولني قوى حذيفة بن اليمان مبن معه من املسلمني فناهضهم 
كة مث اهنزموا حىت دخلوا وناوشهم وجاء عكرمة يف أصحابه فقاتل معهم فأصابوا منهم مائة أو حنوها يف املعر

مدينة دبا فتحصنوا فيها وحصرهم املسلمون يف حصنهم شهرا أو حنوه وشق عليهم احلصار إذ مل يكونوا أخدوا 
سلم خمزية  له أهبته فأرسلوا إىل حذيفة رجال منهم يسألونه الصلح فقال ال إال أن أخريهم بني حرب جملية أو 



فما السلم املخزية قال تشهدون أن قتالنا يف اجلنة وقتالكم يف النار وأن ما  قالوا أما احلرب اجمللية فقد عرفناها
أخذنا منكم فهو لنا وأن ما أخذمتوه منا فهو رد علينا وأنا على حق وأنكم على باطل وكفر وحنكم فيكم مبا 

فقال حذيفة رأينا فأقروا بذلك فقال اخرجوا عن مدينكم عزال ال سالح معكم ففعلوا فدخل املسلمون حصنهم 
إين قد حكمت فيكم أن أقتل أشرافكم وأسيب ذراريكم فقتل من أشرافهم مائة رجل وسىب ذراريهم وقدم 

حذيفة بسبيهم إىل املدينة وهم ثالمثائة من املقاتلة وأربعمائة من الذرية والنساء وأقام عكرمة بدبا عامال عليها 
م املسلمون فكان زيد بن ثابت حيدث أن أبا بكر أنزهلم دار أليب بكر فلما قدم حذيفة بسبيهم املدينة اختلف فيه

رملة بنت احلارث وهو يريد أن يقتل من بقي من املقاتلة فكان من كالم عمر له يا خليفة رسول اهللا قوم 
مؤمنون إمنا شحوا على أمواهلم والقوم يقولون واهللا ما رجعنا عن اإلسالم ولكن شححنا على أموالنا فيأيب أبو 

  أن يدعهم هبذابكر 

القول ومل يزالوا موقفني يف دار رملة بنت احلارث حىت تويف أبو بكر رضي اهللا عنه ووىل عمر فدعاهم فقال قد 
  كان من رأيي يوم قدم بكم على أيب بكر أن يطلقكم وقد أفضى إىل األمر

لبصرة وكان فيهم أبو صفرة فانطلقوا إىل أي البالد شئتم فأنتم قوم أحرار ال فدية عليكم فخرجوا حىت نزلوا ا
ممن نزل البصرة   والد املهلب وهو غالم يومئذ فكان 

وروى عن ابن عباس أن رأى املهاجرين فيهم وإذا استأسرهم أبو بكر كان قتلهم أو فداءهم بأغلى الفداء 
  وكان عمر يرى أن ال قتل عليهم وال فداء مل يزالوا حمتبسني حىت ويل عمر فأرسلهم بغري فداء

ى عن عمر بن عبد العزيز أن عمر بن اخلطاب قضى فيهم بأربعمائة درهم فداء مث نظر يف ذلك فقال ال ويرو
  سباء يف اإلسالم وهم أحرار واألول أكثر

  وعن عروة قال ملا قدم أهل غزو دبا قافلني أعطاهم أبو بكر مخسة دنانري مخسة دنانري

  ذكر ردة صنعاء

واتبع على ذلك فتزوج } صلى اهللا عليه وسلم{النبوة يف عهد النيب وكان األسود بن كعب العنسي قد ادعى 
املرزبانة امرأة باذان الفارسي وكانت من عظماء فارس وقسرها على ذلك فأبغضته أشد البغض ومسعت به بنو 

احلارث بن كعب من أهل جنران وهم يومئذ مسلمون فأرسلوا إليه يدعونه أن يأتيهم يف بالدهم فجاءهم فاتبعوه 
  وارتدوا عن اإلسالم

ويقال دخلها يوم دخلها يف آالف من محري يدعي النبوة ويشهدون له هبا فنزل غمدان فلم يتبعه من النخع وال 
  من جعفي أحد وتبعه ناس من زبيد ومزحج وعبس وبين احلارث وأود ومسلية وحكم

يف ستمائة راكب من بين احلارث  وأقام األسود بنجران يسريا مث رأى أن صنعاء خري له من جنران فسار إليها
فنزل صنعاء فأبت األبناء أن يصدقوه فغلب على صنعاء واستذل األبناء هبا وقهرهم وأساء جوارهم لتكذيبهم 

رجال من األزد وقيل من خزاعة يقال له وبر بن حينس إىل األبناء } صلى اهللا عليه وسلم{إياه فبعث رسول اهللا 
فيا فنزل على داذويه األبناوي فخبأه عنده وتآمرت األبناء لقتل األسود فتحرك يف أمر األسود فدخل صنعاء خمت



يف قتله نفر منهم قيس بن عبد يغوث املكشوح وفريوز الديلمي وداذويه األبناوي وكانت املرزبانة كما تقدم قد 
ا كامليت فدخل أبغضت األسود أشد البغض فوعدهتم موعدا أتوا مليقاته وقد سقته اخلمر حىت سكر فسقط نائم

عليه فريوز وقيس ونفر معهما فوجدوه على فراش عظيم من ريش قد غاب فيه فأشفق فريوز أن يتعادى عليه 
  السيف إن ضربه به فوضع ركبته على صدر الكذاب مث فتل عنقه

بعوه فحوهلا حىت حول وجهه من قبل ظهره وأمر فريوز قيسا فاحتز رأسه فرمى به إىل الناس ففض اهللا الذين ات
وألقى عليهم اخلزي والذلة وخطب الناس قيس بن مكشوح وأظهر أن الكذاب قتل بكذبه على اهللا وأن حممدا 

  } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {وهو يف مرضه الذي تويف فيه فقال } صلى اهللا عليه وسلم{وبلغ اخلرب بذلك إىل رسول اهللا 

الصاحل فريوز الديلمي ورد فريوز وداذويه األمر إىل قيس بن املكشوح فكان  وذكر األسود قتله الرجل} وسلم
} صلى اهللا عليه وسلم{أمري صنعاء وهبا يومئذ مجاع من أصحاب األسود الكذاب فلما بلغتهم وفاة رسول اهللا 

  ثبت قيس واألبناء وأهل صنعاء على اإلسالم إال أصحاب األسود

سلطان صنعاء فأمجع أن يفتك هبما فأرسل إليهما يدعومها فجاء  مث إن قيسا خاف فريوز وداذويه أن يغلباه على 
داذويه فقتله وأقبل فريوز يريده فأخرب بقتل داذويه فهرب منه إىل أيب بكر رضي اهللا عنه وارتد قيس بن 
ليمن املكشوح وأخرج األبناء من صنعاء فلم يبق هبا أحد إال يف جوار فكان الشعيب يقول فيما ذكر عنه با

رجالن لو انبغى ألحد أن يسجد لشيء دون اهللا ال نبغي ألهل اليمني أن يسجدوا هلما سيف بن ذي يزن يف 
  احلبشة وقيس بن مكشوح يف األبناء الذين بصنعاء يعين إخراج سيف احلبشة وإخراج قيس األبناء

اد حىت دخلها فاسعتداه فريوز وملا بلغ خالد بن سعيد بن العاص ردة صنعاء سار يومها وكان يف ناحية أرض مر
على قيس يف قتل داذويه فبعث إليه من يأيت به فذهب الرسول فأخذه مث أقبل به حىت إذا كان قريبا من صنعاء 
اختدع قيس الرسول حىت انفلت منه فدخل على خالد فقال من جاءكم مسلما قد أصاب اجلاهلية أشياء ماذا 

بل ه فأسلم قيس مث خرج مع خالد إىل الصالة فيجد فريوز يف املسجد فقال عليه فقال له خالد هدم اإلسالم ما ق
  له يا فريوز هل لك حاجة إىل األمري فانكسر فريوز ودخل على خالد فاستعداه على قيس

فبعث أبو بكر إىل عكرمة بن أيب جهل وهو يومئذ بأرض عمان أن سر يف بالد مهرة حىت خترج على صنعاء 
دي فابعث به إيل يف وثاق فسار عكرمة حىت دخل أرض مهرة فقتل فيهم وسىب فخذ قيس بن مكشوح املرا

وسار كذلك ال يطأ قوما إال قاتلوه وقاتلهم فقتل منهم وسىب حىت رجعوا إىل اإلسالم وبعث بسبيهم إىل أيب بكر 
عكرمة فجعل باملدينة مث مضى على وجهه حىت خرج إىل صنعاء فلقيه قيس وهو ال يدري بالذي أمر فيه فأمر به 

ا يدري من أمره شيئا وال  يف جامعة وبعث به إىل أيب بكر فلما دخل عليه عرفه أبو بكر بقتل داذويه فحلف له م
يدري من قتله ورغب يف اجلهاد يف سبيل اهللا فخرج إىل قومه من مذحج فاستجلبهم إىل اجلهاد ورغبهم فيه 

  إىل الشام فلذلك أول نزول مذحج الشام فخفوا يف ذلك وخرجوا حىت توجهوا إىل من بعث أبو بكر
مث إن األصفر العكي خرج هو ومجاعة من قومه ممن ثبت على اإلسالم حىت دخل جنران وهو يريد قتال بين 

أقام األصفر يف جنران وضبطها  احلارث بن كعب فلما دخل عليهم األصفر رجعوا إىل اإلسالم من غري قتال ف
ه وغلب عليها مث أمر أبو بكر املها جر بن أيب أمية أن يستنفر من مر به من مضر ويقويهم ويعطيهم من مال أعطا



إياه أبو بكر فسار املهاجر يؤم صنعاء معه سرية من املهاجرين واألنصار فيجد املهاجر بنجران األصفر العكي مث 
طريق وأجلأهم سار املهاجر إىل صنعاء ومعه بشر كثري فلقى مجاعة من أصحاب األسود منفضني فأخذ عليهم ال

إىل غيضة فقتل منهم وأسر مث أقبل باألسرى ومضى حىت دخل صنعاء وقد كانت طوائف من زبيد ارتدت منهم 
عمرو بن معدي كرب فاجتمع إىل خالد بن سعيد من ثبت على اإلسالم من مراد وسائر مذحج فلقي هبم بين 

ابن معدي كرب جاللة وكانت أحسن النساء  زبيد فاهنزموا وظفر هبم خالد فسىب منهم نسوة منهن امرأة عمرو
ظفر خالد سألت منه زبيد أن يقرهم على اإلسالم ويكف  وكان عمرو فيما ذكروا غائبا عن ذلك القتال فلما 

  عنهم فكف عنهم وأسلموا وبلغ اخلرب عمرا فأقبل حىت نزل جبانب

ع بك خالد فقالت مل يصنع يب إال عسكر خالد مث خرج ليال فتلطف حىت لقى جاللة فقال هلا يا جاللة ما صن
ا حيل له ذلك يف دينه قال فورب الكعبة  خريا ومل يعرض على من أمره إال كرما قال هل قربك قالت ال واهللا وم

  إن دينا منعه منك لدين صدق
فلما أصبح عمرو غدا على خالد فقال ما تريد يا خالد جباللة قال قد أسلمت فإن تسلم أردها إليك فأسلم 

  فردها إليه عمرو
وقدم خالد املدينة مث قدم عمرو بن معدي كرب املدينة فدخل على خالد داره فقال له إين واهللا ما وجدت شيئا 

  أكافئك به يف جاللة إال سيفي الصمصامة مث خلعه من عنقه فناوله إياه وقال عمرو
  وهبت خلالد سيفي ثوابا

  على الصمصامة السيف السالم
  خليل مل أخنه ومل خيين

  ولكن التواهب يف الكرام
  الوافر

  ذكر ردة كندة وحضرموت

ملا قدم عليه وفد كندة مسلمني استعمل عليهم زياد بن لبيد األنصاري } صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {البياضي وأمره باملسري معهم ففعل وأقام معهم يف ديارهم يأخذ صدقاهتم حياة رسول اهللا 

ووىل أبو بكر بعث أبا هند موىل بين } صلى اهللا عليه وسلم{ان رجال مسلما فلما تويف رسول اهللا وك} وسلم
  بياضة بكتاب فيه

إىل زياد بن لبيد سالم عليك فإين } صلى اهللا عليه وسلم{بسم اهللا الرمحن الرحيم من أيب بكر خليفة رسول اهللا 
  أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو

تويف فإنا هللا وإنا إليه راجعون فانظر وال قوة إال باهللا أن تقوم قيام } صلى اهللا عليه وسلم{نيب أما بعد فإن ال
مثلك ويبايع من عندك فمن أيب وطئته بالسيف وتستعني مبن أقبل على من أدبر فإن اهللا مظهر دينه على الدين 

  كله ولو كره املشركون
ى زياد بن لبيد قدم من الليل وأخربه باجتماع الناس على أيب بكر فلما قدم أبو هند بكتاب أيب بكر رمحه اهللا عل



وأنه مل يكن بني املسلمني اختالف فحمد اهللا زياد على ذلك فلما أصبح زياد غدا يقرئ الناس كما كان يفعل 
قبل ذلك مث دخل بيته فلما جاءت الظهر خرج إىل الصالة وعليه السيف فقال بعض الناس ما شأن أمريكم 

  ف فصلى الظهر بالناس مث قالوالسي

تويف فمن كان يعبد حممدا فإن حممدا قد تويف ومن كان يعبد } صلى اهللا عليه وسلم{أيها الناس إن رسول اهللا 
اهللا فإن اهللا حي ال ميوت وقد اجتمع املسلمون على أفضلهم من أنفسهم ومل يكن بينهم اختالف يف أيب بكر بن 

  أيب قحافة وقد كان
  يأمره يف مرضه أن يصلي بالناس فبايعوا أيها الناس وال جتعلوا على أنفسكم سبيال} اهللا عليه وسلمصلى {النيب 

فقال األشعث بن قيس إذا اجتمع الناس فما أنا إال كأحدهم ونكص عن التقدم إىل البيعة فقال امرؤ القيس بن 
وإسالمك أن تنقضه اليوم } سلمصلى اهللا عليه و{عابس الكندي أنشدك اهللا يا أشعث ووفادتك على النيب 

واهللا ليقومن هبذا األمر من بعده من يقتل من خالفه فإياك إياك ابق على نفسك فإنك إن تقدمت تقدم الناس 
ا كانت اآلباء تعبد وحنن أقصى  معك وإن تأخرت افترقوا واختلفوا فأىب األشعث وقال قد رجعت العرب إىل م

صلى {ر إلينا اجليوش قال أي واهللا وأحرى أن ال يدعك عامل رسول اهللا العرب دارا من أيب بكر أيبعث أبو بك
ترجع إىل الكفر قال األشعث من قال زياد بن لبيد فتضاحك مث قال أما يرضى زياد أن أجريه } اهللا عليه وسلم

يح من فقال امرؤ القيس سترى مث قام األشعث فخرج من املسجد إىل منزله وقد أظهر ما أظهره من الكالم القب
غري أن يكون نطق بالردة ووقف يتربص وقال نقف أموالنا بأيدينا وال ندفعها ويكون من آخر الناس وبايع زياد 

بن لبيد أليب بكر من بعد الظهر إىل أن قامت العصر فصلى بالناس العصر مث انصرف إىل بيته مث غدا على 
سانا فبينا هو يصدق إىل أن أخذ قلوصا يف الصدقة من الغد كما كان قبل وهو أقوى ما كان نفسا وأشده ل

الصدقة من فىت من كندة فلما أمر هبا زياد تعقل وتوسم مبيسم السلطان وكان امليسم هللا أتى الفىت فصاح يا 
حارثة بن سراقة يا أبا معدى كرب عقلت البكرة فأتى حارثة إىل زياد فقال أطلق للفىت بكرته فأىب زياد فقال قد 

مبيسم السلطان فقال حارثة أطلقها أيها الرجل طائعا خري من أن تطلقها وأنت كاره قال زياد ال عقلتها وومستها 
واهللا ال أطلقها وال نعمت عني فقام حارثة فحل عقاهلا وضرب على جنبها فخرجت القلوص تعدو إىل األهنار 

  وجعل حارثة يقول
  أطعنا رسول اهللا ما كان وسطنا
  رفيا قوم ما شأين وشأن أيب بك
  أيورثها بكرا إذا مات بعده

  )الطويل ) فتلك إذا واهللا قاصمة الظهر 

قالوا فكان زياد يقاتلهم النهار إىل الليل فلما كان يوم من تلك األيام ضارهبم كذلك حىت أمسى ومل يكن فيما 
تلى وجراح قال أبو هند برز منهم يومئذ رجل يدعو إىل الرباز فربزت إليه  مضى يوم أشد منه كانت بينهم فيه ق

فتشاولنا بالرحمني هنارا طويال فلم يظفر واحد منا بصاحبه مث صرنا إىل السيفني فما قدر واحد منا على صاحبه 
وحنن فارسان إىل أن عثر فرسه فاقتحم وصار راجال ويدرك فرسي فيضرب عرقوبيه فوقعت إىل األرض وأفضى 



فوقع السيف من يده ووىل منهزما وأحلقه فأجهزت عليه  أحدنا إىل صاحبه فبدرته فأضربه فأقطع يده من املنكب
  فما خرج أحد يدعو إىل الرباز حىت صلح أمرهم

قالوا فلما أمسوا من ذلك اليوم وتفرقوا وزياد يف بيته قد بعث العيون إذ جاءه عني له بعد أن ذهب عامة الليل 
هم األربعة يف حمجرهم قد مثلوا من فدله على عورة من عدوه وقال هل لك يف الظفر فقال ما هو قال ملوك

الشراب فسار من ساعته يف مائة رجل من أصحابه حىت انتهوا إىل احملجر فتقدم العني فاستمع الصوت فإذا 
أغار عليهم فقتل امللوك األربعة خمرس ومشرح ومحد وأبضعة وأختهم العمردة ذحبهم  القوم قد هدوا وناموا ف

  ذحبا وكانوا ملوك كندة وأشرافهم
ويقال كانت امللوك سبعة األشعث بن قيس وخمرس ومحد ووديعة وأبضعة ومشرح ووليعة فقتل منهم أربعة مث 

  رجع زياد إىل أهله فأصبح القوم قد انكسر حدهم وذلوا
ضربت بغربال فقطع زياد لذلك يدها وصلبها } صلى اهللا عليه وسلم{وقالوا إن العمردة ملا تويف رسول اهللا 

  رأة قتلت يف الردةفهي كانت أول ام
  وبعث زياد أبا هند إىل أيب بكر وكتب معه

بسم اهللا الرمحن الرحيم أليب بكر خليفة رسول اهللا من زياد بن لبيد سالم عليك فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله 
ال وأظهروا إال هو أما بعد فإن الناس قبلنا منعوا الصدقة أو عامتهم وأبوا أن يسلموها وقاتلوا دوهنا أشد القت

الردة عن اإلسالم فبعثت عيونا يف طلب غرهتم فأتاين آت منهم خيربين بغرة منهم فزحفت إليهم ليال فقتلتهم يف 
حمجرهم وكانوا أربعة خمرس ومشرح ومحد وأبضعة وأختهم العمردة فأصبحوا وقد ذلوا وانكسروا وإين كتبت 

وأمرته أن جيد السري وأن خيربك مبا خيربك مبا رأى إليك والسيف على عاتقي وبعثت إليك أبا هند بالكتاب 
ا كنا فيه والسالم   وشهد وإن الكتاب موجز وعنده علم م

فريوى أن أبا هند قال خرجت من عند زياد بعد أن صليت الغداة على راحليت ومعي رجل من بين قترية على 
بلغ يب صنعاء مث انصرف فسرت من حضرموت إىل املدينة  ا راحلة خفري يل ف تسع عشرة فأرخفت راحليت وم

مسيت عنها أكثر مما ركبت وانتهيت إىل أيب بكر فأجده حني خرج إىل الصالة فلما رآين قال أبا هند ما وراءك 
قلت خري والذي يسرك قتل امللوك األربعة وأختهم العمردة قال قد كنت كتبت إىل زياد أهني أن يقتل امللوك 

ا لقيتهمن كندة وبعثت بذلك املغرية بن ش   عبة أما لقيته قلت م
ا يسره  وقدم املغرية خاليف وذلك أنه أخطأ الطريق فذلك الذي أبطأ به وجعل أبو بكر يسألين فأخربه عن كل م

ا فعل األشعث بن قيس قلت يا خليفة رسول اهللا هو أول من نقض وهو رأس من بقي وقد ضوى   مث قال م
ن هو على رأيه واهللا خمزيهم وقد تركت زياد بن لبيد يريد إليه ناس كثري وقد حتصن يف النجري مبن معه مم

  حماصرهتم فقال أبو بكر قد كتبت إىل املهاجر ابن أيب أمية أن ميد زيادا ويكون أمرمها واحدا
ا قتل األسود العنسي بعث املهاجر واليا على صنعاء فتويف } صلى اهللا عليه وسلم{وكان النيب  صلى اهللا عليه {مل

  اجر وال عليها فاحناز إىل زياد حبضرموت كما أمره أبو بكروامله} وسلم

وكانت قترية من كندة قد ثبتت على اإلسالم مل يرجع منها رجل واحد فلما قدم املهاجر على زياد اشتد أمرمها 
وكانا حياصران أهل النجري وكان أهل النجري قد غلقوه فلما قتل امللوك األربعة دخلوا مع األشعث بن قيس 



زياد ومهاجر على النجري فحاصروا أهله باملسلمني ال يفارقونه ليال وال هنارا وقذف اهللا الرعب يف أفئدهتم  وجثم
فلما اشتد به احلصار بعثوا إىل زياد بن لبيد أن تنح عنا حىت نكون خنرج وخنليك واحلصن فقال ال أبرح شربا 

يكايدهم ملا يرى من جزعهم فكتب كتابا مث  واحدا حىت منوت من آخرنا أو تنزلوا على حكمنا ورأينا وجعل
بعث به يف السر مع رجل من بين قترية ليال مسرية يوم أو بعض يوم مث يأتيه بكتابه الذي كتبه فيقرؤه على 

  الناس
إىل زياد بن لبيد سالم عليك فإين أمحد إليك اهللا الذي ال } صلى اهللا عليه وسلم{من أيب بكر خليفة رسول اهللا 

و أما بعد فقد بلغين ردة من ارتد قبلك بعد املعرفة بالدين غرة باهللا واهللا خمزيهم إن شاء اهللا فأحصرهم إله إال ه
وال تقبل منهم إال ما خرجوا منه أو السيف فقد بعثت إليك عشرة آالف رجل عليهم فالن ب فالن ومخسة 

كتايب هذا فإن أظفرك اهللا هبم فإياك  آالف عليهم فالن بن فالن وقد أمرهتم أن يسمعوا لك ويطيعوا فإذا جاءك
  والبقيا يف أهل النجري حرق حصنهم بالنار واقطع معايشهم واقتل املقاتلة واسب الذرية وابعث هبم إن شاء اهللا

وإمنا هذا كتاب كتبه زياد بيده مكايدة لعدوه فكانوا إذ قرئ عليهم هذا الكتاب أيقنوا باهللكة واشتد عليهم 
ما صنعوا فبينا هم على ذلك احلصار قد جهدهم قال األشعث إىل مىت هذا احلصر قد  احلصار وندموا على

غرثنا وغرث عيالنا وهذه البعوث تقدم علينا مبا ال قبل لنا به وقد ضعفنا عمن معنا فكيف مبن يأتينا من هذه 
ذرية قالوا وهل لنا األمداد واهللا للموت بالسيف أحسن من املوت باجلوع أو يؤخذ برقبة الرجل كما يصنع بال

قوة بالقوم فما ترى لنا فأنت سيدنا قال أنزل فآخذ لكم األمان قبل أن تدخل هذه األمداد مبا ال قبل لنا به 
  فجعل أهل احلصن يقولون لألشعث افعل وخذ لنا أمانا فإنه ليس أحد أجرا على ما قبل زياد منك قال فأنا أنزل

قال نعم فنزل األشعث من النجري فخال بزياد فقال يا ابن عم قد كان فأرسل إىل زياد أنزل فأكلمك وأنا آمن 
هذا األمر ومل يبارك لنا فيه وإن يل قرابة ورمحا وإن أوصلتين إىل صاحبك قتلين يعين املهاجر بن أمية وأن أبا بكر 

مان على أهلي يكره قتل مثلي وقد جاءك كتابه ينهاك عن قتل امللوك من كندة فأنا أحدهم وأنا أطلب منك األ
ومايل فقال زياد ال أؤمنك أبدا على دمك وأنت كنت رأس الردة والذي نقض على كندة فقال أيها الرجل دع 

ما مضى واستقبل األمور إذا أقبلت قال زياد وماذا قال وأفتح لك النجري فأمنه زياد على أهله وماله على أن 
  يقدم به على أيب بكر فريى فيه رأيه وفتح له النجري

وقد كان املهاجر ملا نزل األشعث من احلصن ليكلمهم قال لزياد رده إىل احلصن حىت ينزل على حكمنا 
فنضرب عنقه فنكون قد استأصلنا شأفة الردة فأىب زياد إال أن يؤمنه وقال أخشى أن يلومين أبو بكر يف قتله 

أبا بكر إن أراد قتله فله ذلك إمنا جعل وقد جاءين كتابه ينهاين عن قتل امللوك األربعة فأخاف مثل ذلك مع أن 
له األمان على نفسه وما له إىل أن يبلغ أبا بكر ال أدع من عني ماله شيئا خيف محله معه إال سار به وأحول بينه 

  وبني ما ها هنا مما ال

اهللا عنه فيحكم يطيق محله حىت يأيت رأي أىب بكر فيه فأمنه زياد على أن يبعث به وبأهله ومباله إىل أيب بكر رضي 
  فيه مبا يرى

وفتحوا له النجري فأخرجوا املقاتلة فعمد زياد إىل أشرافهم وهم سبعمائة فضرب أعناقهم على دم واحد والم 
القوم األشعث فقالوا لزياد غدر بنا فأخذ األمان لنفسه وأهله ومل يأخذ لنا وإمنا نزل على أن يأخذ لنا مجيعا 



  ل زياد ما أمنتكم فقالوا صدقت خدعنا األشعثفنزلنا وحنن آمنون فقتلنا فقا
قال الواقدي وقد ذكروا يف فتح النجري وجها آخر عن أيب مغيث قال كنت فيمن حضر أهل النجري فصاحل 

األشعث زيادا على أن يؤمن من أهل النجري سبعني رجال ففعل فنزل سبعون رجال ونزل معهم األشعث فكانوا 
 يكن لك أمان فقال األشعث تؤمنين على أن أقدم على أيب بكر فريى يف رأيه أحد وسبعني فقال زياد أقتلك مل

  فآمنه على ذلك والقول األول أثبت
وبعث أبو بكر هنيك بن أوس بن حزمة إىل زياد بن لبيد يقول إن ظفرت بأهل النجري فاستبقهم فقدم عليه ليال 

ك فما هو إال أن رأيتهم فشبهت هبم قتلى بين وقد قتل منهم يف أول النهار سبعمائة يف صعيد واحد قال هني
وأىب زياد أن يواري جثثهم وتركهم للسباع فكان هذا أشد على } صلى اهللا عليه وسلم{قريظة يوم قتلهم النيب 

ال يؤخذ منهم إنسان إال قتل   من بقي من القتل وهرب أهل الردة يف كل وجه وكان 
  رجال من قترية وبعث باألشعث معهم يف وثاق مث بعث زياد بالسيب مع هنيك وبعث معه مثانني

  قال عبد الرمحن بن احلويرث رأيته يوم قدم به املدينة يف حديد جمموعة يداه إىل عنقه

ا كلمه أبو بكر جعل يقول يا خليفة  ونزل هنيك بالسيب يف دار رملة بنت احلارث ومعهم األشعث بن قيس ومل
 شححت على مايل فقال أبو بكر ألست الذي يقول قد رجعت رسول اهللا واهللا ما كفرت بعد إسالمي ولكين

العرب إىل ما كانت اآلباء تعبد وأبو بكر يبعث إلينا اجليوش وحنن أقصى العرب دارا فرد عليك من هو خري 
منك فقال ال يدعك عامله ترجع إىل الكفر فقلت من قال زياد بن لبيد فتضاحكت فكيف وجدت زيادا 

شعث نعم كل األذكار مث قال يف آخر قوله أيها الرجل اطلق إساري واستبقي حلربك أذكرت به أمه قال األ
وزوجين أختك أم فروة بنت أيب قحافة فإين قد تبت مما صنعت ورجعت إىل ما خرجت منه من منع الصدقة 

فتح  فأسعفه أبو بكر فزوجه فكان األشعث مقيما باملدينة حىت كانت والية عمر بن اخلطاب وثاب الناس إىل
  العراق فخرج األشعث مع سعد بن أيب وقاص

قالوا وقدم على أيب بكر رضي اهللا عنه أربعة عشر رجال من كندة يطلبون أن يفادوا بينهم وقالوا يا خليفة 
ما رجعنا عن اإلسالم ولكن شححنا على أموالنا وقد رجع من وراءنا إىل ما } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

ك راضني فقال أبو بكر بعد ماذا بعد أن وطئكم السيف فقالوا يا خليفة رسول اهللا إن خرجوا منه وبايعو
األشعث غدر بنا كنا مجيعا يف احلصن فكان أجزعنا وكان أول من نقض وأيب أن يدفع الصدقة وأمرنا بذلك 

فيصيبين ما  ورأسنا فلم يبارك لنا يف رياسته فقال أنزل وآخذ لكم األمان مجيعا فإن مل يكن رجعت إليكم
  يصيبكم فنزل فأخذ األمان لنفسه وأهله ومواليه وقتلنا صربا بالسيف

فقال أبو بكر رضي اهللا عنه قد كنت كتبت إىل زياد بن مهاجر كتابا مع هنيك بن أوس إن ظفر متا بأهل النجري 
  فال تقتالهم وأنزالهم على حكمي

  قد رجوناك يا خليفة رسول اهللافقال املتكلم قد واهللا قتل منا سبعمائة على دم واحد و
  وملا كلمه الوفد يف أن يرد عليهم السيب ويقبل منهم الفداء أجاب إىل ذلك وخطب الناس على املنرب فقال

أيها الناس ردوا على هؤالء القوم نساءهم وذرايهم ال حيل لرجل يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يغيب عنهم أحدا 
  م أربعمائة درهمقد جعلنا الفداء على كل رأس منه



  وأمر أبو بكر زيد بن ثابت بقبض الفداء وأمره أيضا بإخراج اخلمس
قال الواقدي سألت معاذ بن حممد فقلت أرأيت األربعة األمخاس حيث أمر أبو بكر أن يفدوا بأربعمائة أربعمائة 

بن لبيد واملهاجر مما ما فعل هبا قال مجع أبو بكر ذلك كله فجعله سهمانا ألهل النجري مع ما استخرج زياد 
  وجدوا يف احلصن النجري من الرثة والسالح ومما أصابوا من غري ذلك فجعلوه مغنما

وكان أبو بكر قد أمد زيادا واملهاجر بعكرمة بن أيب جهل وهو يومئذ بدبا فسار إليهم يف سبعمائة فارس وقدم 
  فأسهم هلمبعد فتح النجري بأربعة أيام فأمر أبو بكر بأن يسهم هلم يف ذلك 

ونظرت عجوز من سيب النجري أىل األشعث بن قيس فقالت قبحت من وافد قوم ورسوهلم أخذت األمان 
ألهلك ومواليك وعرضتنا للسباء وقتلت رجالنا بغدرك ومل تواسهم بنفسك وأنت شأمتهم رأسوك فلم يبارك 

  هلم يف رياستك
ا ورجعت أنت عن اإلسالم فنجوت ما كان أحد واهللا ما رجعوا عن اإلسالم ولكن شحوا على أمواهلم فقتلو

  قط أشأم على قومه منك
  ومما حيفظ من شعر األشعث يذكر اجلماعة الذين ضرب زياد أعناقهم من أهل النجري وهم سبعمائة كما تقدم

  فال رزء إال يوم أقرع بينهم
  وما الدهر عندي بعدهم بأمني

  فليت جنوب الناس حتت جنوهبم
  جبننيومل متش أنثي بعدهم 

  فكنت كذات البو ضغت فأقبلت
  إىل بوها أو طربت حبنني

  لعمري وما عمري على هبني
  لقد كنت بالقتلى أحق ضنني

  الطويل
  ويروى أن األشعث إمنا قال هذا يف امللوك األربعة الذين قتلوا ومن روى هذا أنشد الشعر هكذا

  لعمري وما عمري على هبني
  لقد كنت باألمالك حق ضنني

  ا الدهر فرق بينهمفإن يك هذ
  فما الدهر عندي بعدهم بأمني

  فليت جنوب الناس الناس حتت جنوهبم
  ومل يبشروين بعدهم جبنني

  وكنت كذات البور يعت فأقبلت
  على بوها أو طربت حبنني

  الطويل



  ذكر بدء الغزو إىل الشام وما وقع يف نفس أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه من ذلك وما قوي عزمه عليه

هل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه قال ملا فرغ أبو بكر رضي اهللا عنه من أهل الردة واستقامت له حدث س
العرب حدث نفسه بغزو الروم ومل يطلع عليه أحدا فبينما هو كذلك إذ جاءه شرحبيل بن حسنة فجلس إليه 

نفسي بذلك ومل أطلع فقال يا خليفة رسول اهللا أحدثت نفسك أن تبعث إىل الشام جندا قال نعم قد حدثت 
عليه أحدا وما سألتين إال لشيء قال أجل إين رأيت فيما يرى النائم كأنك متشي يف ناس من املسلمني فوق 

أقبلت متشي معهم حىت صعدت قلة يف أعاليه فأشرفت على الناس ومعك أصحابك أولئك مث  حرشفة من اجلبل ف
والعيون والقرى واحلصون فقلت يا للمسلمني شنوا هبطت من تلك القلة إىل أرض سهلة دمثة فيها الزروع 

الغارة على املشركني فأنا ضامن لكم بالفتح والغنيمة فشد املسلمون وأنا فيهم ومعي راية فتوجهت هبا إىل قرية 
فسألوين األمان فأمنتهم مث جئت فأجدك قد انتهيت إىل حصن عظيم ففتح لك وألقوا إليك السلم ووضع لك 

مث قال لك قائل يفتح عليك وتنصر فاشكر ربك واعمل بطاعته مث قرأ إذا جاء نصر اهللا  عريش فجلست عليه
النصر مث  ١٤والفتح ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا 
ل أما احلرشفة اليت انتهيت فقال له أبو بكر رضي اهللا عنه نامت عينك مث دمعت عينا أيب بكر رضي اهللا عنه فقا

كنا منشي عليها حىت صعدنا منها إىل القلة العالية فأشرفنا منها على الناس فإنا نكابد من أمر هذا اجلند مشقة 
  ويكابدوهنا مث نعلوا بعد

ويعلو أمرنا وأما نزولنا من القلة إىل األرض السهلة الدمثة وما فيها من الزروع والعيون والقرى واحلصون فإنا 
إىل أمر أسهل مما كنا فيه فيه اخلصب واملعاش وأما قويل للمسلمني شنوا عليهم الغارة فإين ضامن لكم ننزل 

بالفتح والغنيمة فإن ذلك توجيهي للمسلمني إىل بالد املشركني واحتثاثي إياهم على اجلهاد وأما الراية اليت 
هم فإنك تكون أحد أمراء املسلمني ويفتح كانت معك فتوجهت هبا إىل قرية من قراهم فدخلتها فاستأمنوك فأمنت

اهللا على يديك وأما احلصن الذي فتح لنا فهو ذلك الوجه يفتحه اهللا علي وأما العريش الذي رأيتين عليه جالسا 
فإن اهللا يرفعين ويضع املشركني وأما الذي أمرين بالعمل وبالطاعة وقرأ علي السورة فإنه نعى إيل نفسي إن هذه 

علم أن نفسه قد نعيت إليه مث سألت عينا أيب بكر فقال } صلى اهللا عليه وسلم{زلت على النيب السورة حني أن
آلمرن باملعروف وألهنني عن املنكر وألجاهدن من ترك أمر اهللا وألجهزن اجلنود إىل العادلني باهللا يف مشارق 

صاغرون أمر اهللا وسنة رسوله فإذا  األرض ومغارهبا حىت يقولوا اهللا أحد اهللا أحد أو يؤدوا اجلزية عن يد وهم
  توفاين اهللا مل جيدين وانيا وال يف ثواب اجملاهدين فيه زاهدا مث إنه عند ذلك أمر األمراء وبعث إىل الشام البعوث
وعن عبد اهللا بن أيب أوىف اخلزاعي وكانت له صحبة قال ملا أراد أبو بكر أن جيهز اجلنود إىل الشام دعا عمر 

ا و بن عوف وطلحة والزبري وسعد بن أيب وقاص وأبا عبيدة بن اجلراح ووجوه وعثمان وعلي عبد الرمحن 
  املهاجرين واألنصار من أهل بدر وغريهم فدخلوا عليه وأنا فيهم فقال

إن اهللا تبارك وتعاىل ال حتصى نعمه وال تبلغ جزاءها األعمال فله احلمد كثريا على ما اصطنع عندكم قد مجع 
  بينكم وهداكم إىل اإلسالم ونفى عنكم الشيطان فليس يطمع أن تشركوا باهللا وال أن كلمتكم وأصلح ذات



تتخذوا إهلا غريه فالعرب اليوم بنو أم وأب وقد رأيت أن أستنفرهم إىل الروم بالشام فمن هلك منهم هلك 
ا عن الدين مستوجبا على اهللا ثو اب اجملاهدين هذا شهيدا وما عند اهللا خري لألبرار ومن عاش منهم عاش مدافع

  رأيي الذي رأيت فليشر علي كل امرئ مببلغ رأيه
  فقام عمر رضي اهللا عنه فقال

احلمد هللا الذي خيص باخلري من يشاء من خلقه واهللا ما استبقنا إىل شيء من اخلري إال سبقتنا إليه وذلك فضل اهللا 
ذكرته  يؤتيه من يشاء قد واهللا أردت لقاءك هبذا الرأي الذي ذكرت غري مرة فما قضى اهللا أن يكون ذلك حىت 

اآلن فقد أصبت أصاب اهللا بك سبيل الرشاد سرب إليهم اخليل يف أثر اخليل وابعث الرجال بعد الرجال 
  واجلنود يتبعها اجلنود فإن اهللا تعاىل ناصر دينه ومعز اإلسالم وأهله ومنجز ما وعده رسوله

  قالمث إن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه قام ف
يا خليفة رسول اهللا إمنا الروم بنو األصفر حد حديد وركن شديد واهللا ما أرى أن تقحم اخليل عليهم إقحاما 

ولكن تبعث اخليل فتغري يف أدىن أرضهم وترجع إليك فإذا فعلوا ذلك مرارا أضروا هبم وغنموا من أداين 
اصي ربيعة ومضر فتجمعهم إليك مجيعا فإن أرضهم فقووا بذلك على قتاهلم مث تبعث إىل أقاصي أهل اليمن وأق

  شئت عند ذلك غزوهتم بنفسك وإن شئت أغزيتهم غريك
مث جلس وسكت وسكت الناس فقال هلم أبو بكر ماذا ترون رمحكم اهللا فقام عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 

  فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى على
  رسوله مث قال

هم فإذا رأيت رأيا تراه لعامتهم رشدا وصالحا فاعزم على إمضائه نرى أنك ناصح ألهل هذا الدين شفيق علي
  فإنك غري ضنني عليهم وال متهم

  فقال طلحة والزبري وسعد وأبو عبيدة وسعيد بن زيد ومجيع من حضر ذلك اجمللس من املهاجرين واألنصار
تهم رأيك وال نتخلف صدق عثمان ما رأيت من الرأي فامضه فإنا سامعون لك مطيعون ال خنالف أمرك وال ن

دعوتك وإجابتك   عن 

ال يتكلم فقال له أبو بكر رضي اهللا عنهما ماذا ترى يا أبا  فذكروا هذا وأشباهه وعلي رضي اهللا عنه يف القوم 
ل   احلسن فقا

  أرى أنك مبارك األمر ميمون النقيبة وإنك إن سرت إليهم بنفسك أو بعثت إليهم نصرت إن شاء اهللا تعاىل
   خبري ومن أين علمت هذاقال بشرك اهللا

يقول ال يزال هذا الدين ظاهرا على كل من ناوأه حىت تقوم } صلى اهللا عليه وسلم{قال مسعت رسول اهللا 
  الساعة وأهله ظاهرون

  فقال أبو بكر سبحان اهللا ما أحسن هذا احلديث لقد سررتين به سرك اهللا يف الدنيا واآلخرة
  مث قال} صلى اهللا عليه وسلم{هو أهله وصلى على نبيه مث إنه قام يف الناس فذكر اهللا مبا 

أيها الناس إن اهللا تعاىل قد أنعم عليكم باإلسالم وأعزكم باجلهاد وفضلكم هبذا الدين على أهل كل دين 
  فتجهزوا عباد اهللا إىل غزو الروم بالشام فإين مؤمر عليكم أمراء وعاقد هلم عليكم فأطيعوا ربكم وال ختالفوا



  ولتحسن نيتكم وسريرتكم وطعمتكم فإن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنونأمراءكم 
ا يعلمون من كثرة عددهم وشدة شوكتهم   فسكت القوم فواهللا ما أجابه أحد هيبة لغزو الروم مل

  فقام عمر رمحه اهللا فقال
خليفة رسول اهللا إذا دعاكم ملا حيييكم أما لو كان عرضا قريبا وسفرا  يا معشر املسلمني ما لكم ال جتيبون 

  قاصدا البتدرمتوه
  فقام إليه عمرو بن سعيد فقال يا ابن اخلطاب ألنا تضرب أمثال املنافقني فما مينعك مما عتبت علينا فيه

  فقال اإلتكال على أنه يعلم أين أجيبه لو يدعوين وأغزو لو يغزيين
ال نغزولكم إن غزونا فإمنا نغزو اهللا   فقال عمرو ولكن حنن 

ل أبو بكر لعمرو اجلس رمحك اهللا فإن عمر مل يرد مبا مسعت أذى مسلم وال تأنيبه إمنا أراد أن يبعث مبا فقا
  مسعت املتثاقلني إىل األرض عن اجلهاد

اجلس يا أخي فجلس أخوه فقال } صلى اهللا عليه وسلم{فقام خالد بن سعيد فقال صدق خليفة رسول اهللا 
  خالد

باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين } صلى اهللا عليه وسلم{و الذي بعث حممدا احلمد هللا الذي ال إله إال ه
  كله ولو كره املشركون فاهللا منجز وعده ومعز دينه ومهلك عدوه

مث أقبل على أيب بكر فقال وحنن أوال غري خمالفني لك وال متخلفني عنك وأنت الوايل الناصح الشفيق ننفر إذا 
  نا وجنيبك إذا دعوتنااستنفرتنا ونطيعك إذا أمرت

  ففرح مبقالته أبو بكر رضي اهللا عنه وقال له جزاك اهللا خريا من أخ
وخليل فقد أسلمت مرتغبا وهاجرت حمتسبا وهربت بدينك من الكفار لكي يطاع اهللا ورسوله وتعلو كلمته 

  فأنت أمري الناس فتيسر رمحك اهللا
رضي اهللا عنه بالال فأذن يف الناس انفروا أيها الناس إىل مث إنه نزل ورجع خالد بن سعيد فتجهز وأمر أبو بكر 

جهاد عدوكم الروم بالشام وأمري الناس خالد بن سعيد فكان الناس ال يشكون أن خالدا أمريهم وكان خالد 
صلى اهللا عليه {على اليمن فلما قبض رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{ابن سعيد من عمال رسول اهللا 

ينة وقد استخلف الناس أبا بكر فاحتبس عن أيب بكر ببيعته أياما وأتى بين هاشم وقال أنتم جاء املد} وسلم
الظهر والبطن والشعار دون الدثار فإذا رضيتم رضينا وإذا سخطتم سخطنا حدثوين أبايعتم هذا الرجل قالوا 

بايعتم أما أنكم واهللا يا بين  نعم قال على بر ورضى من مجاعتكم قالوا نعم قال فإين أرضى إذا رضيتم وأبايع إذا
  هاشم فينا لطوال الشجر طيبوا الثمر مث بايع أبا بكر بعد ذلك

وبلغت مقالته أبا بكر فلم يبال واضطغن ذلك عليه عمر فلما واله أبو بكر اجلند الذي استنفر إىل الشام أتى 
ما بلغك وقد جاء بورق اليمن  عمر أبا بكر فقال أتويل خالد بن سعيد وقد حبس عنك بيعته وقال لبين هاشم

وعبيد له حبشان وبدروع ورماح ما أرى أن توليه وما آمن خالفه وكان أبو بكر ال خيالف عمر وال يعصيه 
  فدعا يزيد بن أيب سفيان وأبا عبيدة بن اجلراح وشرحبيل بن حسنة فقال هلم
ل من الرجال ما قدرت عليه فإذا إين باعثكم يف هذا الوجه ومؤمركم على هذا اجلند وأنا باعث على كل رج



قدمتم البلد ولقيتم العدو فاجتمعتم على قتاهلم فأمريكم أبو عبيدة وإن أبو عبيدة مل يلقكما ومجعتكما حرب 
  فيزيد بن أيب سفيان األمري انطلقوا فتجهزوا

وعنده فخرج القوم يتجهزون وبلغ ذلك خالد بن سعيد فتيسر وهتيأ بأحسن هيئة مث أقبل حنو أيب بكر 
  املهاجرون واألنصار أمجع ما كانوا وقد

تيسر الناس وأمروا بالعسكرة مع هؤالء النفر الثالثة فسلم على أيب بكر وعلى املسلمني مث جلس فقال أليب 
  بكر

أما إنك كنت وليتين أمر الناس وأنت يل غري متهم ورأيك يف حسن حىت خوفت مين أمرا واهللا ألن أخر من 
ظن واهللا ما أنا يف اإلمارة رأس حالق أو ختطفين  الطري يف اهلواء بني األرض والسماء أحب إيل من أن يكون ما 

براغب وال على البقاء يف الدنيا حبريص وإين أشهدكم أين وأخويت وفتياين ومن أطاعين من أهلي جيش يف سبيل 
   جزاءهماهللا نقاتل املشركني أبدا حىت يهلكهم اهللا أو منوت ال نريد به محد الناس وال

فقال له الناس خريا ودعوا له به وقال أبو بكر رمحه اهللا أوتيت يف نفسي وولدي ما أحب لك وإلخوتك واهللا 
  إين ألرجو أن تكون من نصحاء اهللا يف عباده وإقامة كتابه وإتباع سنة رسوله

من عشرة فخرج هو وإخوته وغلمته ومن معه فكان أول خلق اهللا عسكر مث خرج الناس إىل معسكرهم 
وعشرين وثالثني وأربعني ومخسني ومائة يف كل يوم حىت اجتمع الناس وكثروا فخرج أبو بكر ذات يوم ومعه 
من الصحابة كثري حىت انتهى إىل عسكرهم فرأى عدة حسنة فلم يرض كثرهتا للروم فقال ألصحابه ماذا ترون 

ر ما أرضى هبذه العدة جلموع بين األصفر يف هؤالء أترون أن نشخصهم إىل الشام يف هذه العدة فقال له عم
فأقبل على أصحابه فقال ماذا ترون فقالوا وحنن أيضا نرى ما رأى عمر فقال أبو بكر أفال نكتب كتاباإىل أهل 

  اليمن ندعوهم إىل اجلهاد ونرغبهم يف ثوابه فرأى ذلك مجيع أصحابه فقالوا نعم ما رأيت فافعل
  إىل من قرئ} صلى اهللا عليه وسلم{خليفة رسول اهللا فكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم من 

  عليه كتايب هذا املؤمنني من واملسلمني من أهل اليمن

سالم عليكم فإين أمحد إليكم اهللا الذي ال إله إال هو أما بعد فإن اهللا تبارك وتعاىل كتب على املسلمني اجلهاد 
الصف فاجلهاد  ٩وا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا وأمرهم أن ينفروا فيه خفافا وثقاال فقال جل ثناؤه وجاهد

ا من املسلمني إىل جهاد الروم بالشام وقد سارعوا  فريضة مفروضة وثوابه عند اهللا عظيم وقد استنفرنا من قبلن
إىل ذلك وعسكروا وخرجوا وحسنت نيتهم وعظمت حسبتهم فسارعوا عباد اهللا إىل فريضة ربكم وسنة نبيكم 

ني إما الشهادة وإما الفتح والغنيمة إن اهللا جل ذكره مل يرض من عباده بالقول دون العمل وإىل إحدى احلسن
وال بترك اجلهاد فيه أهل عدواته حىت يدينوا باحلق ويقروا حبكم الكتاب حفظ اهللا لكم دينكم وهدى قلوبكم 

  وزكى أعمالكم ورزقكم أجر اجملاهدين الصابرين والسالم عليكم
  نس بن مالكوبعث بالكتاب مع أ

  قال أنس
يلة أقرأ عليهم كتاب أيب بكر الصديق فإذا فرغت من قراءته قلت  أتيت اليمن فبدأت هبم حيا حيا وقبيلة قب

أما بعد فإين رسول خليفة } صلى اهللا عليه وسلم{احلمد هللا وأشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا 



قد تركتهم معسكرين ليس مينعهم عن الشخوص إىل عدوهم إال رسول اهللا إليكم ورسول املسلمني أال وإين 
  انتظاركم فعجلوا إىل إخوانكم بالنفر رمحكم اهللا أيها املسلمون

قال فكان كل من أقرأ عليه ذلك الكتاب ويسمع مين هذا القول حيسن الرد ويقول حنن سائرون وكأن قد 
وقلت له هذا املقال دعا بفرسه وسالحه وهنض يف  فعلنا حىت انتهيت إىل ذي الكالع فلما قرأت عليه الكتاب

  قومه
ام  وأمره بالعسكرة فما برحنا حىت عسكر وعسكر معه مجوع كثرية من أهل اليمن وسارعوا فلما اجتمعوا إليه ق

ل   فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى على نبيه مث قا

ل عليه الكتاب فأحسن عنه البالغ أيها الناس إن من رمحة اهللا إياكم ونعمته عليكم أن بعث فيكم نبيا أنز
يما مل تكونوا  ا يرشدكم وهناكم عما يفسدكم حىت علمكم ما مل تكونوا تعلمون ورغبكم من اخلري ف فعلمكم م
فيه ترغبون وقد دعاكم إخوانكم الصاحلون إىل جهاد املشركني واكتساب األجر العظيم فلينفر من أراد النفر 

  معي الساعة
اس كثري وأقبل هبم إىل أيب بكر رمحه اهللا فرجعنا حنن فسبقناه بأيام فوجدنا أبا بكر باملدينة قال فنفر بعدد من الن

  ووجدنا ذلك العسكر على حاله وأبو عبيدة يصلي بأهل ذلك العسكر
ام فقال عباد اهللا أمل نكن نتحدث فنقول إذا مرت  فلما قدمت محري معها أوالدها ونساؤها فرح هبم أبو بكر وق

  ا نساؤها حتمل أوالدها نصر اهللا املسلمني وخذل املشركني فأبشروا أيها املسلمون قد جاءكم النصرمحري معه
جلس فقال له ما  بن مكشوح املرادي معه مجع كثري حىت أتى أبا بكر فسلم عليه مث  بن هبرية  قال وجاء قيس 

ا ننتظر إال قدومكم قال فقد قدمنا فابع ث الناس األول فاألول فإن هذه البلدة تنتظر ببعثه هذه اجلنود قال ما كن
  ليست ببلدة خف وال كراع

قال فعند ذلك خرج أبو بكر رضي اهللا عنه ميشي فدعا يزيد بن أيب سفيان فعقد له ودعا ربيعة بن عامر من بين 
توليه  عامر بن لؤي فعقد له مث قال له أنت مع يزيد بن أيب سفيان ال تعصه وال ختالفه مث قال ليزيد إن رأيت أن

مقدمتك فافعل فإنه من فرسان العرب وصلحاء قومك وأرجو أن يكون من عباد اهللا الصاحلني فقال يزيد لقد 
  زاده إيل حبا حسن ظنك به ورجاؤك

فيه مث إنه خرج معه ميشي فقال له يزيد يا خليفة رسول اهللا إما أن تركب وإما أن تأذن يل فأمشي معك فإين 
قال أبو بكر رضي اهللا عنه ما أنا براكب وما أنت بنازل إين أحتسب خطاي هذه أكره أن أركب وأنت متشي ف
  يف سبيل اهللا مث أوصاه فقال

يا يزيد إين أوصيك بتقوى اهللا وطاعته واإليثار له واخلوف منه وإذا لقيتم العدو فأظفركم اهللا به فال تغلل وال 
وال امرأة وال حترقن خنال وال تغرقنه وال تقطعن شجرا  متثل وال تغدر وال جتنب وال تقتلن وليدا وال شيخا كبريا

مثمرا وال تعقروا هبيمة إال ملأكل وستمرون بقوم يف هذه الصوامع يزعمون أهنم حبسوا أنفسهم هللا فدعهم وما 
حبسوا أنفسهم له وستجدون آخرين فحص الشيطان أوساط رؤوسهم كأن اوساطها أفاحيص القطا فأضربوا 

عنه من رؤوسهم حىت ينيبوا إىل اإلسالم أو يؤدوا اجلزية عن يد وهم صاغرون ولينصرن اهللا بالسيف ما فحصوا 
  من ينصره ورسله بالغيب وأقرأ عليك السالم وأستودعك اهللا



  مث أخذ بيده فودعه مث قال
يف  إنك أول امرئ وليته على رجال من املسلمني أشراف غري أوضاع يف الناس وال ضعفاء وال أدنياء وال جفاة

الدين فأحسن صحبتهم وألن هلم كتفك واخفض هلم جناحك وشاورهم يف األمر أحسن أحسن اهللا لك 
  الصحابة وعلينا اخلالفة

  فخرج يزيد يف جيشه قبل الشام
  وكان أبو بكر رمحه اهللا كل غدوة وعشية يدعو يف دبر صالة الغداة

مث بعثت إلينا رسوال رمحة منك وفضال علينا ويدعو بعد صالة العصر فيقول اللهم إنك خلقتنا ومل نك شيئا 
ا وكنا أشتاتا وقويتنا وكنا ضعفاء  فهديتنا وكنا ضالال وحببت إلينا اإلميان وكنا كفارا وكثرتنا وكنا قليال ومجعتن

مث فرضت علينا اجلهاد وأمرتنا بقتال املشركني حىت يقولوا ال إله إال اهللا ويعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون 
إنا أصبحنا نطلب رضاك جبهاد من عاداك مث عدل بك وعبد معك آهلة غريك ال إله إال أنت تعاليت عما  اللهم

يقول الظاملون علوا كبريا اللهم فانصر عبادك املسلمني على عدوك من املشركني اللهم افتح هلم فتحا يسريا 
عب قلوهبم واستأصل شأفتهم وانصرهم نصرا عزيزا وشجع جبنهم وثبت أقدامهم وزلزل بعدوهم وأدخل الر

واقطع دابرهم وأبد خضراءهم وأورثنا أرضهم وديارهم وأمواهلم وآثارهم وكن لنا وليا وبنا حفيا وأصلح لنا 
شأننا واجعلنا ألنعمك من الشاكرين واغفر لنا وللمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات األحياء منهم 

  ابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة إنه باملؤمنني رؤوف رحيمواألموات ثبتنا اهللا وإياكم بالقول الث

وعن أنس قال ملا بعث أبو بكر رمحه اهللا يزيد بن أيب سفيان إىل الشام مل يسر من املدينة حىت جاء شرحبيل بن 
ة حسنة إىل أيب بكر فقال يا خليفة رسول اهللا إين قد رأيت فيما يرى النائم كأنك يف مجاعة من املسلمني كثري

وكأنك بالشام وحنن معك إذ استقبلك النصارى بصلبها والبطارقة بكتبها واحنطوا عليك من كل شرف وحدب 
وكأهنم السيل فاعتصمنا بال إله إال اهللا وقلنا حسبنا اهللا ونعم الوكيل مث نظرنا فإذا حنن بالقرى واحلصون من 

لى شاهقة يف اجلبل حىت استوى باحلضيض مث أخرج ورائهم وعن أمياهنم ومشائلهم فإذا حنن بآت قد أتى فنزل بأع
كفه وأصابعه فإذا هي نار مث إنه أهوى هبا إىل ما قابله من القرى واحلصون فصارت نارا تأجج مث إهنا خبت 
فصارت رمادا مث نظرنا إىل ما استقبلنا من نصاراهم وبطارقتهم ومجوعهم فإذا األرض قد ساخت هبم فرفع 

  إىل رهبم حيمدونه وميجدونه ويشكرونه فهذا ما رأيت مث انتبهت الناس رؤوسهم وأيديهم

فقال أبو بكر رضي اهللا عنه نامت عينك هذه بشرى وهو الفتح إن شاء اهللا ال شك فيه وأنت أحد أمرائي فإذا 
ه يا سار يزيد بن أيب سفيان فأقم ثالثا مث تيسر للسري ففعل فلما مضى اليوم الثالث أتاه من الغد يودعه فقال ل

شرحبيل أمل تسمع وصييت يزيد بن أيب سفيان قال بلى قال فإين أوصيك مبثلها وأوصيك خبصال أغفلت ذكرهن 
البن أيب سفيان أوصيك بالصالة لوقتها وبالصرب يوم البأس حىت تظفر أو تقتل وبعيادة املرضى وحضور اجلنائز 

صال كان يزيد هبن مستوصيا وعليهن مواظبا قبل وبذكر اهللا كثريا على كل حال فقال له أبو سفيان إن هذه اخل
أن يسري إىل الشام فهو اآلن هلن ألزم إن شاء اهللا تعاىل فقال شرحبيل اهللا املستعان وما شاء اهللا أن يكون كان مث 

ودع أبا بكر وخرج يف جيشه قبل الشام وبقي عظم الناس مع أيب عبيدة يف العسكر يصلي هبم وأبو عبيدة 



أن يدعوه أبو بكر فيسرحه وأبو بكر ينتظر به قدوم العرب عليه من كل مكان يريد أن يشحن  ينتظر كل يوم
أرض الشام من املسلمني ويريد أن زحفت إليهم الروم أن يكونوا جمتمعني فقدمت عليه محري فيها ذو الكالع 

حلجاج بن عبد يغوث وأمسه أيقع وجاءت مذحج فيها قيس بن هبرية املرادي معه مجع عظيم من قومه وفيهم ا
الزبيدي وجاء حابس بن سعد الطائي يف عدد كثري من طيء وجاءت األزد فيهم جندب بن عمرو بن محمة 

الدوسي وفيهم أبو هريرة وجاءت مجاعة من قبائل قيس فعقد أبو بكر رضي اهللا عنه مليسرة بن مسروق العبسي 
  د ومتيم فإهنم كانوا بالعراقعليهم وجاء قباث ابن أشيم يف بين كنانة فأما ربيعة وأس

وعن سهل بن سعد أن أبا بكر رمحه اهللا ملا أراد أن يبعث أبا عبيدة دعاه فأتاه فسلم عليه مث جلس فمكث أبو 
بكر مليا ال يكلمه فظن أبو عبيدة أنه هم بعزله كما عزل خالد بن سعيد وهو يستحي أن يستقبله به فقال يا 

لكم وال حنبكم وال ننصحكم إال بأن تولونا فلسنا بإخوان يف اهللا وإن كنا ال  خليفة رسول اهللا إن كنا ال نصلح
جناهد يف سبيل اهللا وال نقاتل أعداء اهللا إال أن نكون أمراء رؤساء فلسنا اهللا نريد جبهادنا وإمنا ننوي به إذا الفخر 

  يف الدنيا
أخرج معه فأشري عليه برأيي وأنصحه  إين أطلب إليك أن تعزلين عن هذا اجلند وتويل عليه من أحببت وأنا

جهدي وأواسي املسلمني بنفسي فقال أبو بكر سبحان اهللا يا أبا عبيدة أظننت أنك ممن نتهمه أو ممن نبتغي به 
  بدال أو ممن نتخوف أن يأيت املسلمني من قبله وهن أو خالف أو فساد معاذ اهللا أن نكون من أولئك مث قال له

فهم ما قيل له مث يعمل مبا أمر به إنك خترج يف أشراف العرب وبيوتات الناس وصلحاء امسع مساع من يريد أن ي
املسلمني وفرسان اجلاهلية كانوا إذ ذاك يقاتلون محية وهم اليوم يقاتلون على النية احلسنة واحلسبة أحسن 

كفى باهللا وكيال صحبة من صحبك وليكونوا عندك يف احلق سواء فاستعن باهللا وكفى به معينا وتوكل عليه و
  اخرج من غد إن شاء اهللا

  فخرج من عنده فلما وىل قال يا أبا عبيدة فانصرف إليه فقال له
إين أحب أن تعلم كرامتك علي ومنزلتك مين والذي نفسي بيده ما على األرض من املهاجرين وال غريهم من 

  دون ما لكأعدله بك وال هبذا يعين عمر رمحه اهللا وال له عندي يف املنزلة إال 
  فقال أبو عبيدة رمحك ربك يا خليفة رسول اهللا هذا كان ظين بك

قال فانصرف فلما كان من الغد خرج أبو بكر يف رجال من املسلمني على رواحلهم حىت أتى أبا عبيدة فسار 
  معه حىت بلغ ثنية الوداع مث قال حني أراد أن يفارقه

هيدا وليعطك اهللا كتابك بيمينك ويقر عينك يف دنياك يا أبا عبيدة اعمل صاحلا وعش جماهدا ولتتوف ش
وآخرتك فواهللا إين ألرجو أن تكون من التوابني األوابني الزاهدين يف الدنيا الراغبني يف اآلخرة إن اهللا تبارك 
  وتعاىل قد صنع بك خريا وساقه إليك إذ جعلك تسري يف جيش من املسلمني تقاتل به من كفر باهللا وعبد غريه

  أبو عبيدةفقال 
رمحك اهللا يا خليفة رسول اهللا فتشهد بفضلك يف إسالمك ومناصحتك اهللا وجماهدتك بعد رسول اهللا من توىل 
عن دين اهللا حىت ردهم اهللا بك إىل الدين وهم صاغرون ونشهد أنك رحيم باملؤمنني ذو غلظة على الكافرين 

املنة علي بصالحي وإن أكن فاسدا فهو ويل فبورك لك فيما عملت وسددت فيما محلت إن أكن صاحلا فلريب 



  إصالحي وأما أنت فنرى أن جنيبك إذا دعوت وأن نطيعك إذا أمرت
  مث إنه تأخر وتقدم إليه معاذ بن جبل فقال

يا خليفة رسول اهللا إين أردت أن يكون ما أكلمك به اآلن باملدينة قبل شخوصنا عنها مث بدا يل أن أؤخر ما 
ا أفارقك عليه أردت من ذلك حىت يكون   عند وداعي فيكون ذلك آخر م

  قال هات يا معاذ فو اهللا إنك ما علمت لسديد القول موفق الرأي رشيد األمر
  فأدىن راحلته ومقود فرسه يف يده وهو متنكب القوس ومتقلد السيف فقال

وكان كما أحب ربه  برسالته إىل خلقه فبلغ ما أحب أن يبلغ} صلى اهللا عليه وسلم{إن اهللا تعاىل بعث حممدا 
أن يكون فقبضه اهللا إليه وهو حممود مربور صلوات اهللا عليه وبركاته إنه محيد جميد جزاه اهللا عن أمته كأحسن 

ما جيزي النبيني مث إن اهللا تعاىل استخلفك أيها الصديق عن مأل من املسلمني ورضي منهم بك فارتد مرتدون 
فأدهن بعضنا وحار جلنا وأحب املهادنة واملوادعة طائفة منا وأرجف مرجفون ورجعت راجعة عن هذا الدين 

واجتمع رأي املأل األكابر منا أن يتمسكوا بدينهم ويعبدوا اهللا حىت يأتيهم اليقني ويدعوا الناس وما ذهبوا إليه 
يرده عليهم فنهضت باملسلمني ومشرت } صلى اهللا عليه وسلم{فلم ترض منهم بشيء كان رسول اهللا 

  وشددت باملطيع املقبل على العاصي املدبر حىت أجاب إىل احلق من كان عند عنه وزجل عن الباطل للمجرمني
من كان مرتكسا فلما متت نعمة اهللا عليك وعلى املسلمني يف ذلك قدت املسلمني إىل هذا الوجه الذي يضاعف 

د وحنن وصاحلو املؤمنني نسأل اهللا اهللا هلم فيه األجر ويعظم هلم الفتح واملغنم فأمرك مبارك ورأيك حممود ورشي
لك املغفرة والرمحة الواسعة والقوة يف العمل بطاعة اهللا يف عافية وإن هذا الذي تسمع من دعائي وثنائي ومقاليت 

ا أبالهم  لتزداد يف فعل اخلري رغبة وحتمد اهللا تعاىل على النعمة وأنا معيد هذا على املؤمنني ليحمدوا اهللا على م
  م بواليتك عليهمواصطنع عنده

  مث أخذ كل واحد منهما بيد صاحبه فودعه ودعا له مث تفرقا وانصرف أبو بكر رمحه اهللا ومضى ذلك اجليش

أ للخروج مع أيب عبيدة لو كنت خرجت مع ابن عمك يزيد بن  وقال رجل من املسلمني خلالد بن سعيد وقد هتي
ب إيل من هذا يف قرابته وهذا أحب إيل من ابن أيب سفيان كان أمثل من خروجك مع غريه فقال ابن عمي أح

ووليي وناصري على ابن عمي } صلى اهللا عليه وسلم{عمي يف دينه هذا كان أخي يف ديين على عهد الرسول 
قبل اليوم فأنا به أشد استئناسا وإليه أشد طمأنينة فلما أراد أن يغدو سائرا إىل الشام لبس سالحه وأمر إخوته 

مرا وإبانا واحلكم وعلقمة ومواليه مث أقبل إىل أيب بكر رمحه اهللا عند صالة الغداة فصلى معه فلبسوا أسلحتهم ع
صلى اهللا عليه {فلما انصرفوا قام إليه هو وإخوته فجلسوا إليه فحمد اهللا خالد وأثىن عليه وصلى على رسوله 

  مث قال} وسلم
ني عامة هبذا الدين فأحق من أقام السنة وأمات البدعة يا أبا بكر إن اهللا تبارك وتعاىل قد أكرمنا وإياك واملسلم

وعدل يف السرية الوايل على الرعية وكل امرئ من أهل هذا الدين حمفوف باإلحسان ومعدلة الوايل أعم نفعا 
فاتق اهللا يا أبا بكر فيمن والك أمره وارحم األرملة واليتيم وأعن الضعيف واملظلوم وال يكن رجل من املسلمني 

ضيت عنه آثر عندك يف احلق منه إذا سخطت عليه وال تغضب ما قدرت على ذلك فإن الغضب جير اجلور إذا ر
  وال



حتقد على مسلم وأنت تستطيع فإن حقدك على املسلم جيعلك له عدوا وإن اطلع على ذلك منك عاداك وإذا 
داعيا ولن للمحسن واشتد عادى الوايل والرعية وعادت الرعية الوايل كان ذلك قمنا أن يكون إىل هالكهم 

  على املريب وال تأخذك يف اهللا لومة الئم
مث قال هات يدك يا أبا بكر فإين ال أدري أنلتقي يف الدنيا أم ال فإن قضى اهللا لنا يف الدنيا البقاء فنسأل اهللا عفوه 

يف }  عليه وسلمصلى اهللا{وغفرانه وإن كانت هي الفرقة اليت ليس بعدها لقاء فعرفنا اهللا وإياك وجه النيب 
  جنات النعيم

فأخذ أبو بكر رضي اهللا عنه بيده فبكى وبكى خالد وبكى املسلمون وظنوا أنه يريد الشهادة وطال بكاؤهم مث 
إن أبا بكر رضي اهللا عنه قال انتظر منشي معك قال ما أريد أن تفعل قال لكين أريد ذلك ومن أراده من 

ج من بيوت املدينة فما رأيت مشيعا من املسلمني شيعة أكثر ممن شيع املسلمني فقام وقام الناس معه حىت خر
خالد بن سعيد يومئذ واخوته فلما خرج من املدينة قال له أبو بكر إنك قد أوصيتين برشدي وقد وعيت وأنا 

موصيك فامسع وصايت وعها إنك امرؤ قد جعل اهللا لك سابقة يف اإلسالم وفضيلة عظيمة والناس ناظرون إليك 
مستمعون منك وقد خرجت يف هذا الوجه العظيم األجر وأنا أرجو أن يكون خروجك فيه حبسبة ونية صادقة و

إن شاء اهللا تعاىل فثبت العامل وعلم اجلاهل وعاتب السفيه املسرف وانصح لعامة املسلمني واخصص الوايل على 
ك تراه واعدد نفسك يف املوتى اجلهد من نصيحتك ومشورتك مبا حيق هللا وللمسلمني عليك واعمل هللا كأن

وأعلم أنا عما قليل ميتون مث مبعوثون مث مسؤولون وحماسبون جعلنا اهللا وإياك ألنعمه من الشاكرين ولنقمه من 
اخلائفني مث أخذ بيده فودعه وأخذ بأيدي اخوته بعد ذلك فودعهم واحدا واحدا مث ودعهم املسلمون مث إهنم 

ل ذلك ميشون مع أيب بكر رضي اهللا عنهم أمجعني مث قيدت معهم خيلهم دعوا بإبلهم فركبوها وكانوا قب
  فخرجوا هبيئة حسنة فلما أدبروا قال أبو بكر اللهم احفظهم من بني

أيديهم ومن خلفهم وعن إمياهنم وعن مشائلهم واحطط أوزارهم وأعظم أجورهم مث انصرف أبو بكر ومن معه 
  من املسلمني

 جعل خالدا ردءا بتيماء ملا عزله عن اجلند وأطاع عمر رمحه اهللا يف بعض أمره وقد قيل إن أبا بكر رمحه اهللا
  وعصاه يف بعض وسيأيت ذكر ذلك يف موضعه إن شاء اهللا

بن خليفة أن ملحان بن زياد الطائي أخا عدي بن حامت ألمه أتى أبا بكر رمحه اهللا يف مجاعة من قومه  وعن حممد 
أتيناك رغبة يف اجلهاد وحرصا على اخلري وحنن القوم الذين تعرف الذين قاتلنا من طيء حنو ستمائة فقال له إنا 

مبعرفة ما كان ينكر وقاتلنا معكم من ارتد منكم حىت أسلموا طوعا وكرها فسرحنا معكم من ارتد منا حىت أقر 
  يف أثر الناس واختر لنا وليا صاحلا نكن معه

وكان قدومهم على أيب بكر بعد مسري األمراء كلهم إىل الشام فقال أبو بكر قد اخترت لك أفضل أمرائنا أمريا 
اجلراح فقد رضيت لك صحبته ومحدت لك أدبه فنعم الرفيق يف وأقدم املهاجرين هجرة احلق بأيب عبيدة بن 

  السفر ونعم الصاحب يف احلضر
قال فقلت أليب بكر فقد رضيت خلريتك اليت اخترت يل فاتبعته حىت حلقته بالشام فشهدت معه مواطنه كلها مل 

  أغب عن يوم منها



ومجاعة من خثعم فوق تسعمائة ودون  وعن أيب سعيد املقربي قال قدم ابن ذي السهم اخلثعمي على أيب بكر
ألف فقال أليب بكر إنا تركنا الديار واألصول والعشائر واألموال وأقبلنا بنسائنا وأبنائنا وحنن نريد جهاد 

املشركني فماذا ترى لنا يف أوالدنا ونسائنا أخنلفهم عندك ومنضي فإذا جاء اهللا بالفتح بعثنا إليهم فأقدمناهم علينا 
ن خنرجهم معنا ونتوكل على اهللا ربنا فقال أبو بكر سبحان اهللا يا معشر املسلمني هل مسعتم أحدا أم ترى لنا أ

ممن سار من املسلمني إىل أرض الروم وأرض الشام ذكر من األوالد والنساء مثل ما ذكر أخو خثعم أما إين 
  أقسم لك يا أخا خثعم لو مسعت هذا القول منك

شخصوا ألحببت أن أحبس عياالهتم عندي وأسرحهم ليس معهم من النساء والناس جمتمعون عندي قبل أن ي
واألبناء ما يشغلهم ويهمهم حىت يفتح اهللا عليهم ومعهم ذراريهم ولك جبماعة املسلمني إسوة وأنا أرجو أن 

يهم يدفع اهللا بعزته عن حرمة اإلسالم وأهله فسر يف حفظ اهللا وكنفه فإن بالشام أمراء قد وجهناهم إليها فأ
  أحببت أن تصحبه فاصحبه فسار حىت لقي يزيد بن أيب سفيان فصحبه

وعن حيي بن هانئ بن عروة أن أبا بكر كان أوصى أبا عبيدة بقيس بن مكشوح وقال له إنه قد صحبك رجل 
عظيم الشرف فارس من فرسان العرب ال أظن له عظيم حسبة وال كبري نية يف اجلهاد وليس باملسلمني غين عن 

ه ورأيه وبأسه يف احلرب فأذنه وألطفه وأره أنك غري مستغن عنه وال مستهني بأمره فإنك تستخرج منه مشورت
بذلك نصيحة لك وجهده وجده على عدوك ودعا أبو بكر قيسا فقال له إين قد بعثتك مع أيب عبيدة األمني 

ى الكافرين فال تعصني له أمرا الذي إذا ظلم كظم وإذا أسيء إليه غفر وإذا قطع وصل رحيم باملؤمنني شديد عل
ا نسمع أنك  وال ختالفن له رأيا فإنه لن يأمرك إال خبري وقد أمرته أن يسمع منك فال تأمره إال بتقوى اهللا فقد كن
شريف بئيس جمرب وذلك يف زمان الشرك واجلاهلية اجلهالء فاجعل بأسك وشدتك وجندتك اليوم يف اإلسالم 

قد جعل اهللا فيه األجر العظيم والعز للمسلمني فقال إن بقيت ولقيت فسيبلغك على من كفر باهللا وعبد غريه ف
  من حيطيت على املسلم وجهدي على الكافر ما يسرك ويرضيك فقال أبو بكر رمحه اهللا فافعل ذلك

  فلما بلغته مبارزته البطريقني باجلابية وقتله إيامها قال صدق قيس ووىف وبر
ا مضت جنود أيب بكر إىل الشام بلغ ذلك هرقل ملك الروم وهو  وعن هاشم بن عتبة بن أيب وقاص قال مل

بفلسطني وقيل له قد أتتك العرب ومجعت لك مجوعا عظيمة وهم يزعمون أن نبيهم الذي بعث إليهم أخربهم 
  أهنم يظهرون على أهل هذه البالد وقد جاؤوك وهم ال يشكون أن هذا يكون

الة نبيهم يقولون لو دخلناها وافتتحناها نزلناها بأوالدنا ونسائنا فقال وجاؤوك بأبنائهم ونسائهم تصديقا ملق
  هرقل ذلك أشد لشوكتهم إذا قاتل القوم على تصديق ويقني فما أشد على من كابدهم أن يزيلهم أو يصدهم

قد قال فجمع إليه أهل البالد وأشراف الروم ومن كان على دينه من العرب فقال يا أهل هذا الدين إن اهللا 
كان إليكم حمسنا وكان لدينكم هذا معزا وله ناصرا على األمم اخلالية وعلى كسرى واجملوس وعلى الترك 

الذين ال يعلمون وعلى من سواهم من األمم كلها وذلك أنكم كنتم تعملون بكتاب ربكم وسنة نبيكم الذي 
ا واهللا ما كنا نعبأ هبم وال خناف أن نبتلى  كان أمره رشدا وفعله هدى فلما بدلتم وغريمت أطمع ذلك فيكم قوم

هبم وقد ساروا إليكم حفاة عراة جياعا اضطرهم إىل بالدكم قحط املطر وجدوبة األرض وسوء احلال فسريوا 
إليهم فقاتلوهم عن دينكم وعن بالدكم وعن أبنائكم ونسائكم وأنا شاخص عنكم وممدكم باخليول والرجال 



وأطيعوا مث خرج حىت أتى دمشق فقام فيهم مثل هذا املقام وقال فيها مثل وقد أمرت عليكم أمراء فامسعوا هلم 
هذا املقال مث خرج حىت أتى محص ففعل مثل ذلك مث أتى أنطاكية فأقام هبا وبعث إىل الروم فحشدهم إليه فجاءه 

أن يسلبوا  منهم ما ال حيصى عدده ونفر إليه مقاتلتهم وشباهبم وأتباعهم وأعظموا دخول العرب عليهم وخافوا
  ملكهم

مث على } صلى اهللا عليه وسلم{وأقبل أبو عبيدة حىت مروا بوادي القرى مث أخذ على احلجر أرض صاحل النيب 
ذات املنار مث على زبرا مث ساروا إىل مؤب بعمان فخرج إليهم الروم فلم يلبثهم املسلمون أن هزموهم حىت 

  ها فكانت أول مدائندخلوا مدينتهم فحاصروهم فيها وصاحل أهل مؤب علي
الشام صاحل أهلها مث سار أبو عبيدة حىت إذا دنا من اجلابية أتاه آت فخربه أن هرقل بأنطاكية وأنه قد مجع لكم 

من اجلموع ما مل جيمعه أحد كان قبله من آبائه ألحد من األمم قبلكم فكتب أبو عبيدة إىل أيب بكر رضي اهللا 
  عنهما

من أيب عبيدة بن اجلراح } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا أيب بكر خليفة رسول اهللا  بسم اهللا الرمحن الرحيم لعبد
سالم عليك فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو أما بعد فإنا نسأل اهللا أن يعز اإلسالم وأهله عزا مبينا وأن 

بأنطاكية وأنه بعث إىل أهل  يفتح هلم فتحا يسريا فإنه بلغين أن هرقل ملك الروم نزل قرية من قرى الشام تدعى
مملكته فحشدهم إليه وأهنم نفروا إليه على الصعب والذلول وقد رأيت أن أعلمك ذلك فترى فيه رأيك 

  والسالم عليك ورمحة اهللا تعاىل
  فكتب إليه أبو بكر

ا منزله  بسم اهللا الرمحن الرحيم أما بعد فقد بلغين كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من أمر هرقل ملك الروم فأم
بأنطاكية فهزمية له وألصحابه وفتح من اهللا عليك وعلى املسلمني وأما حشده أهل مملكته ومجعه لكم اجلموع 

فإن ذلك ما قد كنا وكنتم تعلمون أنه سيكون منهم ما كان قوم ليدعوا سلطاهنم وال ليخرجوا من مملكتهم بغري 
املسلمني حيبون املوت حب عدوهم احلياة حيتسبون قتال ولقد علمت واحلمد هللا أن قد غزاهم رجال كثري من 

من اهللا يف قتاهلم األجر العظيم وحيبون اجلهاد يف سبيل اهللا أشد من حبهم أبكار نسائهم وعقائل أمواهلم الرجل 
منهم عند اهليج خري من ألف رجل من املشركني فالقهم جبندك وال تستوحش ملن غاب عنك من املسلمني فإن 

  ره معك وأنا مع ذلك ممدك بالرجال بعد الرجال حىت تكتفي وال تريد أن تزداد والسالم عليكاهللا تعاىل ذك
  وبعث هبذا الكتاب مع دارم العبسي

  وكتب يزيد بن أيب سفيان إىل أيب بكر رمحه اهللا
أمراء  أما بعد فإن هرقل ملك الروم ملا بلغه مسرينا إليه ألقى اهللا الرعب يف قلبه فتحمل ونزل أنطاكية وخلف

من جنده على جند الشام وأمرهم بقتالنا وقد تيسروا لنا واستعدوا وقد نبأنا مساملة الشام أن هرقل استنفر أهل 
مملكته وأهنم جاءوا جيرون الشوك والشجر فمرنا بأمرك وعجل علينا يف ذلك برأيك نتبعه نسأل اهللا النصر 

  والصرب والفتح وعافية املسلمني والسالم عليك

ذا الكتاب مع عبد اهللا بن قرط الثمايل فقال له أبو بكر ملا قدم عليه أخربين خرب الناس قال املسلمون وبعث هب
خبري قد دخلوا أدين أرض الشام ورعب أهلها منهم وذكر لنا أن الروم قد مجعت لنا مجوعا عظاما ومل نلق عدونا 



جيوش من قبل هرقل فليست الشام بشيء فقال بعد وحنن يف كل يوم نتوكف لقاء العدو أو نتوقعه وإن مل تأتنا 
له أبو بكر رمحه اهللا صدقتين اخلرب فقال ومايل ال أصدقك وحيل يل الكذب ويصلح ملثلي أن يكذب مثلك ولو 

كذبت يف هذا مل أخن إال أمانيت وأخن ريب وأخن املسلمني قال أبو بكر معاذ اهللا لست من أولئك وكتب حينئذ 
  معه هبذا الكتاب

عد فقد بلغين كتابك تذكر فيه حتول ملك الروم إىل أنطاكية وإلقاء اهللا الرعب يف قلبه من مجوع املسلمني أما ب
بالرعب وأيدنا مبالئكته } صلى اهللا عليه وسلم{فإن اهللا تبارك وتعاىل وله احلمد قد نصرنا وحنن مع رسول اهللا 
الدين الذي ندعو الناس إليه اليوم فوربك ال جيعل الكرام وإن ذلك الدين الذي نصرنا اهللا فيه بالرعب هو هذا 

اهللا املسلمني كاجملرمني وال من يشهد أنه ال إله غريه كمن يعبد معه آهلة أخرى ويدين بعبادة آهله شىت فإذا 
 لقيتهم فانبذ إليهم مبن معك وقاتلهم فإن اهللا لن خيذلك وقد نبأنا اهللا أن الفئة القليلة منا تغلب الفئة الكثرية

بإذن اهللا وأنا مع ما هنالك ممدكم بالرجال يف أثر الرجال حىت تكتفوا وال حتتاجوا إىل زيادة إنسان إن شاء اهللا 
  والسالم

وملا رد أبو بكر رضي اهللا عنه عبد اهللا بن قرط هبذا الكتاب إىل يزيد قال له أخربه واملسلمني أن مدد املسلمني 
  بن حذميآتيهم مع هاشم بن عتبة وسعيد بن عامر 

  فخرج عبد اهللا بكتابه حىت قدم به على يزيد وقرأه على املسلمني فتباشروا به وفرحوا

مث إن أبا بكر رضي اهللا عنه دعا هاشم بن عتبة وسعيد فقال له يا هاشم إن من سعادة جدك ووفاء حظك أنك 
حته وصحته وعفافه وبأسه أصبحت ممن تستعني به األمة على جهاد عدوها من املشركني وممن يثق الوايل بنصي

وقد بعث إىل املسلمون يستنصرون على عدوهم من الكفار فسر إليهم فيمن يتبعك فإين نادب الناس معك 
  فاخرج حىت تقدم على أيب عبيدة

  مث قام أبو بكر يف الناس فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال
وع هلم قد ألقى اهللا جل ثناؤه الرعب أما بعد فإن إخوانكم من املسلمني معافون مكلوؤون مدفوع عنهم مصن

منهم يف قلوب عدوهم فقد استعصموا حبصوهنم وأغلقوا أبواهبا دوهنم وقد جاءتين رسلهم خيربونين هبرب هرقل 
ملك الروم من بني أيديهم حىت نزل قرية من أقصى قرى الشام وأنه وجه إليهم جندا من مكانه ذلك فرأيت أن 

اهللا هبم ظهورهم ويكبت به عدوهم ويلقي به الرعب يف قلوهبم فانتدبوا رمحكم أمد إخوانكم جبند منكم يشد 
اهللا مع هاشم بن عتبة بن أيب وقاص واحتسبوا يف ذلك األجر واخلري فإنكم إن نصرمت فهو الفتح والغنيمة وإن 

  هلكتم فهي الشهادة والكرامة
متوا ألفا أمره أبو بكر رمحه اهللا أن يسري  مث انصرف إىل منزله ومال الناس على هاشم حىت كثروا عليه فلما

فسلم عليه وودعه وقال له أبو بكر يا هاشم إمنا كنا ننتفع من الشيخ الكبري برأيه ومشورته وحسن تدبريه وكنا 
ننتفع من الشاب بصربه وبأسه وجندته وإن اهللا تعاىل قد مجع لك تلك اخلصال كلها وأنت حديث السن مستقبل 

  عدوك فاصرب اخلري فإذا لقيت
وصابر واعلم أنك ال ختطو خطوة وال تنفق نفقة وال يصيبك ظمأ وال نصب وال خممصة يف سبيل اهللا إال كتب 



اهللا لك بذلك عمال صاحلا إن اهللا ال يضيع أجر احملسنني فقال إن يرد اهللا يب خريا جيعلين كذلك وأنا أفعل وال 
  تل مث اقتل مث أقتلقوة إال باهللا أما أنا فأرجو إن مل أقتل ان اق

طعنة وال تضربن ضربة إال وأنت تريد هبا وجه اهللا واعلم  فقال له عمه سعد بن أيب وقاص يا ابن أخي ال تطعنن 
أنك خارج من الدنيا وشيكا وراجع إىل اهللا قريبا ولن يصحبك من الدنيا إىل اآلخرة إال قدم صدق قدمته 

  وعمل صاحل أسفلته
مين إين إذا ملن اخلاسرين إن جعلت حلي وارحتايل وغدوي ورواحي وسعيي وإجاليب فقال يا عم ال ختافن هذه 

  وطعين برحمي وضريب بسيفي رياء للناس
  مث خرج من عند أيب بكر رضي اهللا عنه فلزم طريق أيب عبيدة حىت قدم عليه فسر املسلمون بقدومه وتباشروا به

ثه فلما أبطأ ذلك عليه ومكث أياما ال يذكر له ذلك أتاه وبلغ سعيد بن عامر بن حذمي أن أبا بكر يريد أن يبع
فقال يا أبا بكر واهللا لقد بلغين أنك كنت أردت أن تبعثين يف هذا الوجه مث رأيتك قد سكت فما أدري ما بدا 

لك يف فإن كنت تريد أن تبعث غريي فابعثين معه فما أرضاين بذلك وإن كنت ال تريد أن تبعث أحدا فإين 
ا عظيما فقال أبو راغب يف ا جلهاد فأذن يل يرمحك اهللا كيما أحلق باملسلمني فقد ذكر يل أن الروم مجعت هلم مجع

بكر رمحك أرحم الرامحني يا سعيد بن عامر فإنك ما علمت من املتواضعني املتواصلني املخبتني املتهجدين 
فضل وله الطول واملن وأنت واهللا ما باألسحار الذاكرين اهللا كثريا فقال له سعيد رمحك اهللا نعم اهللا على أ

علمت صدوع باحلق قوام بالقسط رحيم باملؤمنني شديد على الكافرين حتكم بالعدل وال تستأثر يف القسم فقال 
  له حسبك يا سعيد حسبك اخرج

أمر بالال فنادى يف الناس أن انتدبوا أيها  رمحك اهللا فتجهز فإين مسرح إىل املسلمني جيشا وأؤمرك عليهم ف
املسلمون مع سعيد بن عامر إىل الشام فانتدب معه سبعمائة رجل يف أيام فلما أراد سعيد الشخوص جاء بالل 
فقال يا خليفة رسول اهللا إن كنت إمنا أعتقتين هللا تعاىل ألملك نفسي وأصطرف فيما ينفعين فخل سبيلي حىت 

إن اهللا يشهد أين مل أعتقك إال له وأين ال أريد أجاهد يف سبيل ريب فإن اجلهاد إىل أحب من املقام قال أبو بكر ف
منك جزاء وال شكورا فهذه األرض ذات العرض فاسلك أي فجاجها أحببت فقال كأنك أيها الصديق عتبت 

علي يف مقاليت ووجدت يف نفسك منها قال ال واهللا ما وجدت يف نفسي من ذلك وإين ألحب أن ال تدع هواك 
ا إذا كان هواك اجلهاد فلم أكن آلمرك  هلواي ما دعاك هواك إىل طاعة ربك قال فإن شئت أقمت معك قال أم

باملقام وإمنا أردتك لألذان وألجدن لفراقك وحشة يا بالل وال بد من التفرق فرقة ال التقاء بعدها حىت يوم 
اب إذا البعث فاعمل صاحلا يا بالل وليكن زادك من الدنيا ما يذكرك اهللا به ما حييت وحيسن لك به الثو

توفيت فقال له بالل جزاك اهللا من ويل نعمة وأخ يف اإلسالم خريا فواهللا ما أمرك لنا بالصرب على احلق واملداومة 
مث خرج بالل مع سعيد بن } صلى اهللا عليه وسلم{على العمل بالطاعة ببدع وما كنت ألؤذن ألحد بعد النيب 

  عامر

املسلمني فقال له إنا نؤم هذا الوجه فجعله اهللا وجه بركة وجاء سعيد على راحلته حىت وقف على أيب بكر و
ا على طاعتك وإن قضيت لنا الفرقة فإىل رمحتك والسالم عليكم مث وىل  اللهم فإن قضيت لنا التقاء فامجعن



يذهب فقال أبو بكر عباد اهللا ادعوا اهللا كيما يصحب صاحبكم ويسلمه ارفعوا أيديكم رمحكم اهللا فرفع القوم 
إىل رهبم وهم أكثر من مخسني رجال فقال علي رضي اهللا عنه ما رفع عدتكم من املسلمني أيديهم إىل  أيديهم

رهبم يسألونه شيئا إال استجاب هلم ما مل يكن معصية أو قطيعة رحم فبلغه ذلك بعدما واقع أرض الشام وقاتل 
 على الشهادة حلريص جاهد فما هو العدو فقال رحم اهللا إخواين ليتهم مل يكونوا دعوا يل قد كنت خرجت وإين

  إال أن لقيت العدو
فعصمين اهللا من اهلزمية والفرار وذهب من نفسي ما كنت أعرف من حب الشهادة فلما خربت أن أخواين دعوا 

  يل بالسالمة عرفت أهنم استجيب هلم
  ربة والداثنةوكان أبو بكر أمره أن يلحق بيزيد بن أيب سفيان فسار حىت حلق به وشهد معه وقعة الع

وعن محزة بن مالك اهلمذاين أنه قدم يف مجع عظيم من مهذان على أيب بكر رمحه اهللا قال فقدموا وهم ألفا رجل 
ا يزال اهللا تعاىل  أو أكثر فلما رأى أبو بكر عددهم وعدهتم سره ذلك فقال احلمد هللا على صنيعه للمسلمني م

م به عدوهم قال مث إن أبا بكر أمرنا فعسكرنا باملدينة وكنت يرتاج هلم مبدد من أنفسهم يشد به ظهورهم ويقص
أختلف إىل أيب بكر غدوة وعشية وعنده رجال من املهاجرين واألنصار فكان يلطفين ويدين جملسي ويقول يل 

تعلم القرآن وأسبغ الوضوء وأحسن الركوع والسجود وصل الصالة لوقتها وأد الزكاة يف حينها وانصح 
ملشرك واحضر البأس يوم البأس فقلت واهللا ألجهدن أن ال أدع شيئا مما أمرتين به إال عملته إين املسلم وفارق ا

ألعلم أنك قد اجتهدت يل يف النصيحة وأبلغت يف املوعظة مث إنه خرج إىل عسكرنا وأمرنا أن نتيسر ونتجهز 
رغنا وعلم ذلك بعث إيل فقال ونشتري حوائجنا مث نعجل على أصحابنا فتحثحثنا لذلك وعجلنا باجلهاز فلما ف
  يا أخا مهذان إنك شريف بئيس ذو عشرية فأحضرهم البأس وال تؤذ هبم الناس

قال وكان معي رجال من أهل القرى من مهذان فيهم جهل وجفاء وكانوا قد تأذى منهم أهل املدينة فشكوا 
يه حقا ذلك إىل أيب بكر فقال أبو بكر نشدتك اهللا أمرأ مسلما مسع نشدي ملا كف ع ن هؤالء القوم ومن رأى عل

فليحتمل ذرب ألسنتهم أو عجلة يكرهها منهم ما مل يبلغ ذلك احلد إن اهللا تعاىل مهلك هبؤالء وأشباههم غدا 
مجوع هرقل والروم وإمنا هم إخوانكم فلو أن أخا أحدكم يف دينه عجل عليه يف شيء أمل يكن أصوب يف الرأي 

  ال املسلمون بلى قال فهم إخوانكم يفوخريا يف املعاد أن حيتمل له ق

الدين وأنصاركم على األعداء وهلم عليكم حق فاحتملوا هلم ذلك مث نظر إيل فقال ارحتل ما تنتظر فارحتلت وقد 
قلت له قبل أن نرحتل علي أمري دونك قال نعم هناك ثالثة أمراء قد أمرناهم فأيهم شئت فكن معه فلما حلقت 

صحبة فقيل أبو عبيدة } صلى اهللا عليه وسلم{مراء أفضل وأيهم كان أفضل عند النيب باملسلمني سألتهم أي األ
بن اجلراح فقلت يف نفسي واهللا ال أعدل هبذا أحدا فجئت حىت أتيت أبا عبيدة مث قصصت عليه قصة خمرجي 

بارك اهللا لك  ومقدمي على أيب بكر وما كان من أمري وأمر أصحايب باملدينة ومبقدمي عليه واختياري له فقال
  يف إسالمك وجهادك وقدومك علينا وبارك لنا فيك وفيمن قدمت به علينا من املسلمني

وقال عمرو بن حمصن مل يكن أبو بكر رمحه اهللا يسأم توجيه اجلنود إىل الشام وإمداد األمراء الذين بعث إليها 
  بالرجال بعد الرجال إرادة إعزاز أهل اإلسالم وإذالل أهل الشرك

أيب سعيد املقربي قال ملا بلغ أبا بكر رمحه اهللا مجع األعاجم مل يكن شيء أعجب إليه من قدوم اجملاهدين وعن 



عليه من أرض العرب فكانوا كلما قدموا عليه سرح األول فاألول فقدم عليه فيمن قدم أبو األعور السلمي 
ا معك  مرابطني وإن شئت وجهتنا إىل عدوك فدخل عليه فقال إنا جئناك من غري قحمة وال عدم فإن شئت أقمن

  املشركني فقال له أبو بكر ال بل جتاهدون الكافرين وتواسون املسلمني فبعثه فسار حىت قدم على أيب عبيدة
مث قدم على أيب بكر رضي اهللا عنه معن بن يزيد بن األخنس السلمي يف رجال من بين سليم حنو من مائة فقال 

  ا هم ألمضيناهم فقال له عمر واهللا لو كانوا عشرة لرأيت لك أن متد هبمأبو بكر لو كان هؤالء أكثر مم
  إخواهنم أي واهللا وأرى أن متدهم بالرجل الواحد إذا كان ذا جزاء وغناء

فقال حبيب بن مسلمة الفهري عندي حنو من عدهتم رجال من أبناء القبائل ذوو رغبة يف اجلهاد فأخرجنا 
ا يا خليفة رسول اهللا    مث أبعثنا فقال له أما اآلن فأخرج هبم مجيعا حىت تقدم هبم على إخواهنموهؤالء مجيع

  فخرج فعسكر معهم مث مجع أصحابه إليهم مث مضى هبم حىت قدم على يزيد ابن أيب سفيان
قال واجتمعت رجال من كعب وأسلم وغفار ومزينة حنو من مائتني فأتوا أبا بكر رضي اهللا عنه فقالوا ابعث 

  وسرحنا إىل إخواننا فبعث عليهم الضحاك بن قيس فسار حىت أتى يزيد فنزل معهعلينا رجال 
وعن سعيد بن يزيد بن عمرو بن نفيل قال ملا رأى أهل مدائن الشام أن العرب قد جاشت عليهم من كل وجه 

 وكثرة مجوعهم بعثوا الرسل إىل ملكهم يعلمونه ذلك ويسألونه املدد فكتب إليهم إين قد عجبت لكم حني
تستمدونين وحني تكثرون علي عدة من جاءكم وأنا أعلم بكم ومبن جاءكم منهم وألهل مدينة واحدة من 
مدائنكم أكثر ممن جاءكم منهم أضعافا فالقوهم فقاتلوهم وال حتسبوا أين كتبت إليكم هبذا وأنا ال أريد أن 

ا تضيق به األرض الفضاء   أمدكم ألبعثن إليكم من اجلنود م
أهل الشام من الروم قد أرسلوا إىل كل من كان على دينهم من العرب فأطمعهم أكثرهم يف وكانت مدائن 

النصر ومنهم من محى للعرب فكان ظهور العرب أحب إليه وذلك من مل يكن يف دينه راسخا منهم وبلغ خربهم 
  وتراسلهم أبا عبيدة بن اجلراح فكتب إىل أيب بكر رضي اهللا عنهما

يم أما بعد فاحلمد هللا الذي أعزنا باإلسالم وكرمنا باإلميان وهدانا ملا اختلف فيه املختلفون بسم اهللا الرمحن الرح
  من احلق بإذنه إنه يهدي من يشاء

إىل صراط مستقيم وإن عيوين من أنباط الشام نبئوين أن أول أمداد ملك الروم قد وقعوا إليه وأن أهل مدائن 
كتب إليهم أن أهل مدينة من مدائنكم أكثر ممن قدم عليكم من عدوكم الشام بعثوا رسلهم إليه يستمدونه وإنه 

فاهنضوا إليهم فقاتلوهم فإن مددي من ورائكم فهذا ما بلغنا عنهم وأنفس املسلمني طيبة بقتاهلم وقد خربنا أهنم 
  تسريوا لقتالنا فأنزل اهللا على املسلمني نصره وعلى عدوهم رجزه إنه مبا يعملون عليم والسالم

ل فجمع أبو بكر رمحه اهللا أشراف قريش من املهاجرين وغريهم من أهل مكة مث دعا بأشراف األنصار وذوي قا
دعوت هبؤالء فقال ألستشريهم يف هذا األمر الذي كتب إلينا فيه أبو عبيدة  السابقة منهم فقال عمر ألي شيء 

أهل مكة الذين كنا نقاتلهم لتكون كلمة  قال له أما املهاجرون واألنصار فأهل اإلستنصاح واملشورة وأما رجال
ا ليس مع اهللا آهلة قالوا مع اهللا آهلة  اهللا هي العليا ويقاتلوننا ليطفئوا نور اهللا بأفواههم جاهدين على قتالنا أن قلن

أخرى فلما أعز اهللا دعوتنا وصدق أحدوثتنا ونصرنا عليهم أردنا أن نقدمهم يف األمور ونستشريهم فيها 
وندنيهم دون من هو خري منهم ما أنصفنا إذا نصحاءنا الذين كانوا يقاتلوهنم يف اهللا حني نقدمهم ونستنصحهم 



دوهنم وال نراهم وضعهم عندنا إذا جهادهم إيانا وجهدهم علينا ال واهللا ال نفعل ذلك أبدا فقال أبو بكر رضي 
ذكرت  اهللا عنه قد كنت أردت إدناءهم وإنزاهلم منا باملنازل اليت كانوا هبا يف قومهم من الشرف فأما اآلن حيث 

  ما ذكرت فو اهللا ما أرى الرأي يف هذا إال رأيك فبلغ ذلك أشراف قريش أولئك فشق عليهم
وقال احلارث بن هشام إن عمر يف شدته علينا قبل أن هدانا اهللا لإلسالم مصيبا فأما اآلن حيث هدانا اهللا فال 

  نراه يف شدته علينا إال قاطعا
هو وسهيل بن عمرو مع عكرمة بن أيب جهل يف رجال من أشراف قريش حىت أتوا أبا بكر رمحه اهللا  مث خرج

وعنده عمر فقال احلارث يا عمر إنك قد كنت يف شدتك علينا قبل اإلسالم مصيبا فأما اآلن وقد هدانا اهللا 
  لدينه فما

خناطب وعليك نعتبء فأما خليفة رسول  نراك إال قاطعا مث جثا سهيل بن عمرو على ركبتيه وقال إياك يا عمر
فربيء عندنا من الضغن واحلقد والقطيعة ألسنا أخوانكم يف اإلسالم وبين أبيكم يف } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 

النسب أفإنكم إن كان اهللا قدم لكم يف هذا األمر قدما صاحلا مل نؤت مثله قاطعون قرابتنا ومستهينون حبقنا مث 
ا إنكم وإن كنتم جتدون يف عداوتنا قبل اليوم مقاال فلستم اليوم بأشد على من ترك هذا قال هلم عكرمة أم

ا   الدين وال أعدى من
فقال هلم عمر رضي اهللا عن مجيعهم واهللا ما قلت الذي بلغكم إال نصيحة ملن سبقكم باإلسالم وحتريا للعدل 

  فيما بينكم وبني من هو أفضل منكم
  تمونا باجلهاد يف سبيل اهللا فو اهللا لنستكثرن منه أشهدكم أين حبيس يف سبيل اهللاقال سهيل فإن كنتم إمنا فضل

وقال احلارث بن هشام وأنا أشهد أين حبيس يف سبيل اهللا واهللا ألنفقن مكان كل نفقة على حرب رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {نفقتني يف سبيل اهللا وألنفقن مكان كل موقف وقفته على رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{

أعداء اهللا وقال عكرمة وأنا أشهدكم أين حبيس يف سبيل اهللا} وسلم   موقفني على 
فقال أبو بكر رضي اهللا عنه اللهم أبلغ هبم أفضل ما يأملون واجزهم بأحسن ما يعملون فقد أصبتم فيما صنعتم 

  فأرشدكم اهللا
ال جتزعوا مما ترون فإهنم دعوا  فلما خرجوا من عنده أقبل سهيل على أصحابه وكان شريفا عاقال فقال هلم 

ودعينا فأجابوا وأبطأنا ولو ترون فضائل من سبقكم إىل اإلسالم عند اهللا عليكم ما نفعكم عيش وما من أعمال 
اهللا عمل أفضل من اجلهاد يف سبيل اهللا فانطلقوا حىت تكونوا بني املسلمني وبني عدوهم فتجاهدوهم دوهنم حىت 

  ن نبلغ فضل اجملاهدين فخرجوا حينئذ إىل جهاد الروممتوتوا فلعلنا أ
  قال فبلغين أهنم ماتوا مقترنني بني املسلمني وبني الروم رضي اهللا عنهم

مث دعا أبو بكر عمرو بن العاص فقال يا عمرو هؤالء أشراف قومك خيرجون جماهدين فاخرج فعسكر حىت 
لوايل على الناس قال نعم أنت الوايل على من أبعثه معك أندب الناس معك فقال يا خليفة رسول اهللا ألست أنا ا

من هاهنا قال ال بل وال على من أقدم عليه من املسلمني قال ال ولكنك أحد األمراء فإن مجعتكم حرب فأبو 
عبيدة أمريكم فسكت عنه مث خرج فعسكر واجتمع إليه ناس كثري وكان معه أشراف قريش أولئك فلما حضر 

ر فقال يا أبا حفص إنك قد عرفت بصري باحلرب وتيمن نقيبيت يف الغزو وقد رأيت منزليت خروجه جاء إىل عم



وقد علمت أن أبا بكر ليس يعصيك فأشر عليه أن يوليين أمر هذه } صلى اهللا عليه وسلم{عند رسول اهللا 
ذلك ما تسرون به  اجلنود اليت بالشام فإين أرجو أن يفتح اهللا على يدي هذه البالد وأن يريكم واملسلمني من

فقال له عمر ال أكذبك ما كنت ألكلمه يف ذلك ألنه ال يوافقين أن يبعثك على أيب عبيدة وأبو عبيدة أفضل 
منزلة عندنا منك قال فأنه ال ينقص أبا عبيدة شيئا من فضله أن أيل عليه فقال له وحيك يا عمرو إنك واهللا ما 

 وال تطلب بشيء من سعيك إال وجه اهللا واخرج يف هذا اجليش تطلب هبذه الرياسة إال شرف الدنيا فاتق اهللا
  فإنك إن يكن عليك أمري يف هذه املرة فما أسرع ما تكون إن شاء اهللا أمريا ليس فوقك أحد فقال قد رضيت
فخرج واستتب له املسري فلما أراد الشخوص خرج معه أبو بكر يشيعه وقال يا عمرو إنك ذو رأي وجتربة 

باحلرب وقد خرجت يف أشراف قومك ورجال من صلحاء املسلمني وأنت قادم على إخوانك فال  لألمور وبصر
تألوهم نصيحة وال تدخر عنهم صاحل مشورة فرب رأي لك حممود يف احلرب مبارك يف عواقب األمور فقال له 

ا أخلق أن أصدق ظنك وألفنك رأيك مث ودعه وانصرف عنه فقدم الشام فعظم غناؤه وبال ؤه عند عمرو م
  املسلمني

  وكتب أبو بكر رمحه اهللا إىل أيب عبيدة
  أما بعد فقد جاءين كتابك تذكر فيه تيسر عدوكم ملواقعتكم وما كتب به

إليهم ملكهم من عدته إياهم أن ميدهم من اجلنود مبا تضيق به األرض الفضاء ولعمر اهللا لقد أصبحت األرض 
ن تزيلوه من مكانه الذي هو به عاجال إن شاء اهللا تعاىل فبث خيلك يف ضيقة عليه برحبها وأمي اهللا ما أنا بيائس أ

القرى والسواد وضيق عليهم بقطع املرية وال حتاصر املدائن حىت يأتيك أمري فإن ناهدوك فاهنض إليهم واستعن 
ة وألعرفن ما باهللا عليهم فإنه ليس يأتيهم مدد إال أمددناكم مبثلهم أو ضعفهم وليس بكم واحلمد هللا قلة وال ذل

جبنتم عنهم فإن اهللا فاتح لكم ومظهركم على عدوكم ومعزكم بالنصر وملتمس منكم الشكر لينظر كيف 
  تعملون وعمرو فأوصيك به خريا فقد أوصيته أن ال يضيع لك حقا والسالم عليك

و بن شعيب وجاء عمرو بالناس حىت نزل بأيب عبيدة وكان عمرو يف مسرية ذلك إىل الشام فيما حدث به عمر
دم هبم معه من املدينة  يستنفر من مر هبم من األعراب قال فتبعه منهم ناس كثري فلما اجتمعوا هم ومن كان ق
كانوا حنوا من ألفني فلما قدم هبم على أيب عبيدة سر هبم هو والناس الذين معه واستأنس هبم وكان عمرو ذا 

عبد اهللا رب يوم شهدته فبورك للمسلمني فيه برأيك  رأي يف احلرب وبصر باألشياء فقال له أبو عبيدة أبا
وحمضرك إمنا أنا رجل منكم لست وإن كنت الوايل عليكم بقاطع أمرا دونكم فأحضرين رأيك يف كل يوم مبا 

ا يصلح املسلمني   ترى فإنه ليس يب عنكم غىن فقال له أفعل واهللا يوفقك مل
يبعث األمراء إىل الشام أمريا أمريا ويبعث القبائل قبيلة قبيلة  وقال سهل بن سعد ما زال أبو بكر رمحه اهللا تعاىل

  حىت ظن أهنم قد اكتفوا وأهنم ال يريدون أن يزدادوا رجال
وذكر أبو جعفر الطربي عن حممد بن إسحاق أن جتهيز أيب بكر اجليوش إىل الشام كان بعد قفوله من احلج سنة 

  اثنيت عشرة وأنه حينئذ بعث
  ل فلسطنيعمرو بن العاص قب



  وذكر يف تولية أيب بكر خالد بن سعيد بن العاص جند الشام وتأخريه عن ذلك قبل نفوذه حنوا مما تقدم
  وذكر أيضا من طريق آخر أن توليته إياه إمنا كان على ربع من ذلك اجلند

ضمام إليه وأن ال وقيل إن أبا بكر رضي اهللا عنه جعله ردءا بتيماء وأمره أن ال يربحها وأن يدعو من حوله باالن
يقبل إال ممن مل يرتد وال يقاتل إال من قاتله حىت يأتيه أمره فأقام فاجتمعت إليه مجوع كثرية وبلغ الروم عظم 
ذلك العسكر فضربوا على العرب الضاحية بالشام البعوث إليهم فكتب خالد بن سعيد بذلك إىل أيب بكر 

جم واستنصر اهللا فسار إليهم خالد فلما دنا منهم تفرقوا فكتب إليه أبو بكر رضي اهللا عنه أن أقدم وال حت
وأعروا منزهلم فنزله ودخل من كان جتمع له يف اإلسالم وكتب بذلك إىل أيب بكر فكتب إليه أبو بكر رضي اهللا 

عنه أقدم وال تقتحمن حىت ال تؤيت من خلفك فسار فيمن كان خرج معه من تيماء وفيمن حلق به من طرف 
ليه بطريق من بطارقة الروم يدعى باهان فهزمه وفل جنده وكتب بذلك إىل أيب بكر واستمده وقد الرمل فسارإ

قدم على أيب بكر أوائل مستنفري اليمن ومن بني مكة واليمن فساروا فقدموا على خالد بن سعيد وعند ذلك 
  اهتاج أبو بكر للشام وعناه أمره

واله إياها من } صلى اهللا عليه وسلم{اليت كان رسول اهللا وقد كان أبو بكر رد عمرو بن العاص على عمالته 
صلى اهللا عليه {صدقات سعد وعذره وما كان معها قبل ذهابه إىل عمان فخرج إىل عمان من عند رسول اهللا 

  وهو على عدة من عمله إذا هو رجع فأجنز له} وسلم
ددتك على العمل الذي كان رسول اهللا ذلك أبو بكر مث كتب إليه أبو بكر عند اهتياجه للشام إين كنت قد ر

صلى اهللا عليه {والكه مرة ومساه لك أخرى إذ بعثك إىل عمان إجنازا ملوعد رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{
فقد وليته مث وليته وقد أحببت أبا عبد اهللا أن أفرغك ملا هو خري لك يف حياتك ومعادك منه إال أن } وسلم

يك فكتب إليه عمرو إين سهم من سهام اإلسالم وأنت بعد اهللا الرامي هبا واجلامع يكون الذي أنت فيه أحب إل
  هلا فانظر أسرها وأحسنها وأفضلها فارم به شيئا إن جاءك من ناحية من النواحي
  وكتب أبو بكر رضي اهللا عنه إىل الوليد بن عقبة بنحو ذلك فأجابه بإيثار اجلهاد

سرح أبو بكر رضي اهللا عنه مع أيب عبيدة وأوصاين به وأوصاه يب فكانت  وعن أيب أمامة الباهلي قال كنت ممن
أول وقعة بالشام يوم العربة مث يوم الداثنة وليسا من األيام العظام خرج ستة قواد من الروم مع كل قائد 

يعلمه فبعثين  مخسمائة فكانوا ثالثة آالف فأقبلوا حىت أنتهوا إىل العربة فبعث يزيد بن أيب سفيان إىل أيب عبيدة
إليه يف مخسمائة فلما أتيته بعث معي رجال يف مخسمائة فلما رأيناهم يعين الروم وقوادهم أولئك محلنا عليهم 

فهزمناهم وقتلنا قائدا من قوادهم مث مضوا وأتبعناهم فجمعوا لنا بالداثنة فسرنا إليهم فقدمين يزيد وصاحيب يف 
  ا وأمدهم ملكهمعدتنا فهزمناهم فعند ذلك فزعوا واجتمعو

وذكر ابن إسحاق عن صاحل بن كيسان أن عمرو بن العاص خرج حىت نزل بعمر العربات ونزلت الروم بثنية 
جلق بأعلى فلسطني يف سبعني ألفا عليهم تذارق أخو هرقل ألبيه وأمه فكتب عمرو إىل أيب بكر يستمده وخرج 

  خالد
 يوم مطري يستمطر فيه فتعادى عليه أعالج الروم ابن سعيد بن العاص وهو مبرج الصفر من أرض الشام يف



  فقتلوه وقيل أتاهم أذرجيا يف أربعة آالف وهم غازون فاستشهد خالد بن سعيد وعدة من املسلمني
  قال أبو جعفر الطربي قيل إن املقتول يف هذه الغزوة ابن خلالد بن سعيد وأن خالدا احناز حني قتل ابنه

ملا قدم على خالد بن سعيد فسانده وقدمت جنود املسلمني الذين كان أبو بكر وذكر سيف أن الوليد بن عقبة 
أمده هبم وبلغه عن األمراء يعين أمراء املسلمني الذين أمدهم ابو بكر وتوجههم إليه اقتحم على الروم طلب 

اقتحم خالد احلظوة وأعرى ظهره وبادر األمراء لقتال الروم واستطرد له باهان فأرز هو ومن معه إىل دمشق و
يف اجليش ومعه ذو الكالع وعكرمة والوليد حىت ينزل املرج مرج الصفر ما بني الواقوصة ودمشق فانطوت 

مساحل باهان عليه وأخذوا عليه الطرق وال يشعر وزحف له باهان فوجد ابنه سعيد بن خالد يستمطر يف الناس 
ته خبالد اهلزمية عن ذي املروة وأقام عكرمة يف فقتلوهم وأتى اخلرب خالدا فخرج هاربا يف جريدة خيل ومل ين

  الناس ردءا هلم فرد عنهم باهان وجنوده أن يطلبوهم وأقام من الشام على قريب
وذكر ابن إسحاق مسري األمراء ومنازهلم وأن يزيد بن أيب سفيان نزل البلقاء ونزل شرحبيل بن حسنة األردن 

  ويقال بصرى ونزل أبو عبيدة اجلابية
  ابن إسحاق أنه ملا نزل أبو عبيدة باجلابية كتب إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه منها وعن غري

ا   أما بعد فإن الروم وأهل البلد ومن كان على دينهم من العرب قد أمجعو
على حرب املسمني وحنن نرجو النصر واجناز موعود الرب تبارك وتعاىل وعادته احلسىن وأحببت إعالمك ذلك 

  لترينا رأيك
فقال أبو بكر رمحه اهللا واهللا ألنسني الروم وساوس الشيطان خبالد بن الوليد وكان خالد إذ ذاك يلي حرب 

  العراق فكتب إليه أبو بكر
أما بعد فدع العراق وخلف فيه أهله الذين قدمت عليهم وهم فيه وامض متخفيا يف أهل القوة من أصحابك 

يف الطريق وقدموا عليك من احلجاز حىت تأيت الشام فتلقى أبا الذين قدموا معك العراق من اليمامة وصحبوك 
  عبيدة ومن معه من املسلمني فإذا التقيتم فأنت أمري اجلماعة والسالم

ويروى أنه كان فيما كتب إليه به أن سر حىت تأيت مجوع املسلمني بالريموك فإهنم قد شجوا وأشجوا وإياك أن 
ع بعون اهللا سبحانه أحد من الناس إشجاءك ومل ينزع الشجاء أحد من تعود ملثل ما فعلت فإنه مل يشج اجلمو

الناس نزعك فلتهنئك أبا سليمان النعمة واحلظوة فأمتم يتمم اهللا لك وال يدخلنك عجب فتخسر وختذل وإياك 
  أن تدل بعمل فإن اهللا تعاىل له املن وهو ويل اجلزاء

من حجة حجها مكتتما هبا وذلك أنه ملا فرغ من إيقاعه  وواىف خالدا كتاب أيب بكر هذا وهو باحلرية منصرفا
بالروم ومن انضوى إليهم مغيثا هلم من مساحل فارس بالفراض والفراض ختوم الشام والعراق واجلزيرة أقام 

بالفراض عشرا مث أذن بالقفل إىل احلرية خلمس بقني من ذي القعدة وأمر عاصم بن عمرو أن يسري هبم وأمر 
  أن يسوقهم وأظهر خالد أنه يف الساقة شجرة بن األعز

  وخرج من احلرية ومعه عدة من أصحابه يعتسف البالد حىت أتى مكة
بالسمت فتأتى له من ذلك ما مل يتأت لدليل وال رئبال فسار طريقا من طرق اجلزيرة مل ير طريقا أعجب منه 

مع صاحب الساقة الذي وضعه وقدما معا فكانت غيبته عن اجلند يسرية ما تواىف إىل احلرية آخرهم حىت وافاهم 



وخالد وأصحابه حملقون ومل يعلم حبجة إال من أفضى إليه بذلك من الساقة ومل يعلم أبو بكر رمحه اهللا بذلك إال 
  بعد فهو الذي يعنيه مبا تقدم يف كتابه إليه من معاتبته إياه

قبل أن يقرأ كتابه ما وراءك فقال خري  وقدم على خالد بالكتاب عبد الرمحن بن حنبل اجلمحي فقال له خالد
  تسري إىل الشام فشق عليه ذلك وقال هذا عمل عمر نفس علي أن يفتح اهللا علي العراق

وكانت الفرس قد هابوه هيبة شديدة وكان خالد إذا نزل بقوم من املشركني عذابا من عذاب اهللا عليهم وليثا 
  من الليوث

واله على أيب عبيدة وعلى الشام كأن ذلك سخا بنفسه وقال أما إذ والين فلما قرأ كتاب أيب بكر ورأى أنه قد 
فإن يف الشام من العراق خلفا فقام إليه النسري ابن ديسم العجلي وكان من أشراف بين عجل وفرسان بكر بن 

ق خلفا وائل ومن رؤوس أصحاب املثىن بن حارثة فقال خلالد أصلحك اهللا واهللا ما جعل اهللا يف الشام من العرا
للعراق أكثر حنطة وشعريا وديباجا وحريرا وفضة وذهبا وأوسع سعة وأعرض عرضا واهللا ما الشام كله إال 

  كجانب من العراق فكره املثىن مشورته عليه وكان حيب أن خيرج عن العراق وخيليه وإياها
وليس هلم مترك فكونوا أنتم فقال خالد إن بالشام أهل اإلسالم وقد هتيأت هلم الروم وتيسرت فإمنا أنا مغيث 

  هاهنا عل حالكم اليت كنتم عليها فإن
نفرغ مما أشخصنا إليه عاجال عجلنا إليكم وإن أبطأت رجوت أن ال تعجزوا وال هتنوا وليس خليفة رسول اهللا 

  بتارك أمدادكم بالرجال حىت يفتح اهللا عليكم هذه البالد إن شاء اهللا تعاىل
باخلروج يف شطر الناس وأن خيلف على الشطر الثاين املثىن بن حارثة وقال له ال  ويروى أن أبا بكر أمر خالدا

  تأخذ جمدا إال خلفت هلم جمدا فإذا فتح اهللا عليكم فارددهم إىل العراق وأنت معهم مث أنت على عملك

من أهل  فاستأثرهم على املثىن وترك للمثىن أعدادهم} صلى اهللا عليه وسلم{وأحصى خالد أصحاب رسول اهللا 
وافدا أو } صلى اهللا عليه وسلم{الغناء ممن مل يكن له صحبة مث نظر فيمن بقي فاختلج من كان قدم على النيب 

غري وافد وترك للمثىن أعدادهم من أهل الغناء مث قسم اجلند نصفني فقال املثىن واهللا ال أقيم إال على إنفاذ أمر 
النصف أو بعض النصف فواهللا ما أرجو النصر إال هبم فأىن أيب بكر كله يف استصحاب نصف الصحابة وإبقاء 

تعريين منهم فلما رأى ذلك خالد بعدما تلكأ عليه أعاضه منهم حىت رضي وكان فيمن أعاضه منهم فرات بن 
حيان العجلي وبشري ابن اخلصاصية واحلارث بن حسان الذهليان ومعبد بن أم معبد األسلمي وبالل ابن 

م بن عمرو التميمي حىت إذا رضي املثىن وأخذ حاجته احندر خالد فمضى لوجهه وشيعه احلارث املزين وعاص
  املثىن إىل قراقر فقال له خالد انصرف إىل سلطانك غري مقصر وال ملوم وال وان

 وذكر الطربي أن خالدا رمحه اهللا ملا أراد املسري إىل الشام دعا باألدلة فارحتل من احلرية سائرا إىل دومة مث ظعن
يف الرب إىل قراقر مث قال كيف يل بطريق أخرج فيه من وراء مجوع الروم فإين إن استقبلتها حبستين عن غياث 
املسلمني فكلهم قال ال نعرف إال طريقا ال حتمل اجليوش فإياك أن تغرر باملسلمني فعزم عليه ومل جيبه إىل ذلك 

  إال رافع بن عمرية على هتيب شديد
لفن هديكم وال تضعفن تعبئتكم واعلموا أن املعونة تأيت على قدر النية واألجر على قدر فقام فيهم فقال ال خيت

احلسبة وأن املسلم ال ينبغي له أن يكترث لشيء يقع فيه مع معونة اهللا له فقالوا له أنت رجل قد مجع اهللا لك 



  اخلري فشأنك فطابقوه ونووا واحتسبوا
ري إىل الشام قال له حمرز بن حريش وكان يتجر باحلرية ويسافر إىل وذكر غري الطربي أن خالدا حني أراد املس

  الشام اجعل كوكب الصبح على حاجبك األمين مث أمه حىت تصبح فإنك ال جتور فجرب ذلك فوجده كذلك

مث أخذ يف السماوة حىت انتهى إىل قراقر ففوز من قراقر إىل سوى ومها منزالن بينهما مخس ليال فلم يهتدوا 
فدل على رافع بن عمرية الطائي فقال خفف األثقال واسلك هذه املفازة إن كنت فاعال فكره خالد أن للطريق 

ا قال فواهللا إن الراكب املنفرد ليخافها على نفسه  خيلف أحدا فقال قد أتاين أمر ال بد من إنفاذه وأن نكون مجيع
أتتين عزمية قال فمن استطاع منكم أن  ما يسلكها إال مغررا فكيف أنت مبن معك قال إنه ال بد من ذلك فقد

يصر أذن راحلته على ماء فليفعل فإهنا املهالك إال ما وقى اهللا مث قال خلالد ابغين عشرين جزورا عظاما مسانا 
مسان فأتاه هبن فظمأهن حىت إذا أجهدهن عطشا سقاهن حىت أرواهن مث قطع مشافرهن مث كعمهن مث قال خلالد 

كلما نزل منزال حنر من تلك الشرف أربعا فافتض ماءهن فسقاه اخليول وشرب الناس مما سر باخليول واألثقال ف
تزودوا حىت إذا كان آخر ذلك قال خالد لرافع وحيك ما عندك يا رافع فقال أدركك الرأي إن شاء اهللا انظروا 

  هل جتدون شجرة هو شج على ظهر الطريق قالوا ال قال إنا هللا إذا واهللا
ال  أبا لكم انظروا فنظروا فوجدوها فكربوا وكرب وقال أحفروا يف أصلها فاحتفروا فوجدوا هلكت وأهلكت 

  عينا فشربوا وارتووا فقال رافع واهللا ما وردت هذا املاء قط إال مرة مع أيب وأنا غالم
  وقال راجز من املسلمني
  هللا در رافع أىن اهتدى
  فوز من قراقر إىل سوى

  أرضا إذا ما سارها اجليش بكى
  ما سارها من قبله إنس أرى
  لكن بأسباب متينات اهلدى

  نكبها اهللا بنيات الردى
  الرجز

ا خرج خالد من عني التمر مقبال إىل الشام كتب إىل املسلمني مع عمرو بن  وعن عبد اهللا بن قرط الثمايل قال مل
  الطفيل بن عمرو األزدي وهو ابن ذي النور

أتاين فأمرين باملسري إليكم وقد مشرت وانكمشت } اهللا عليه وسلم صلى{أما بعد فإن كتاب خليفة رسول اهللا 
وكأن قد أظلت عليكم خيلي ورجايل فأبشروا بإجناز موعود اهللا وحسن ثواب اهللا عصمنا اهللا وإياكم باليقني 

  وأثابنا أحسن ثواب اجملاهدين والسالم عليكم
  وكتب معه إىل أيب عبيدة

ولك األمن يوم اخلوف والعصمة يف دار الدنيا من كل سوء وقد أتاين كتاب  أما بعد فإين اسأل اهللا تعاىل لنا
يأمرين باملسري إىل الشام وبالقيام على جندها والتويل ألمرها واهللا ما } صلى اهللا عليه وسلم{خليفة رسول اهللا 

  طلبت ذلك قط وال



أمرا دونك فإنك سيد املسلمني ال  أردته إذ وليته فأنت على حالتك اليت كنت ال نعصيك وال خنالفك وال نقطع
ننكر فضلك وال نستغين عن رأيك متم اهللا ما بنا وبك من إحسان ورمحنا وإياك من صلى النار والسالم عليك 

  ورمحة اهللا
قال فلما قدم علينا عمرو بن الطفيل قرأ كتاب خالد على الناس وهم باجلابية ودفع إىل أيب عبيدة كتابه فقرأه 

  خلليفة رسول اهللا فيما رأى وحيي اهللا خالدا فقال بارك اهللا
قال وشق على املسلمني أن وىل خالد على أيب عبيدة ومل أره على أحد أشد منه على بين سعيد بن العاص وإمنا 

  كانوا متطوعني حبسوا أنفسهم يف سبيل اهللا حىت يظهر اهللا اإلسالم
  نطقه الكراهة ألمر خالدفأما أبو عبيدة فأنا مل نتبني يف وجهه وال يف شيء من م

  وعن سهل بن سعد أن أبابكر كتب إىل أيب عبيدة رضي اهللا عنهما
أما بعد فإين قد وليت خالدا قتال العدو بالشام فال ختالفه وامسع له وأطع أمره فإين مل أبعثه عليك أن ال تكون 

  خريا والسالم عندي خريا منه ولكين ظننت أن له فطنة يف احلرب ليست لك أراد اهللا بنا وبك
مث أن خالدا خرج من عني التمر حىت أغار على بين تغلب والنمر بالبسر فقتلهم وهزمهم وأصاب من أمواهلم 

  طرفا
  قال وأن رجال منهم ليشرب من شراب له يف جفنة وهو يقول

  أال علالين قبل جيش أيب بكر
  لعل منايانا قريب وما ندري الطويل

  عليه رجل من املسلمني فضرب عنقه فإذا رأسه يف اجلفنةفما هو إال أن فرغ من قوله شد 

وعن عدي بن حامت قال غزونا يعين مع خالد على أهل املصيخ وإذا رجل من النمر يدعى حرقوص بن النعمان 
حوله بنوه وامرأته وبينهم جفنة من مخر وهم عليها عكوف يقولون له ومن يشرب هذه الساعة يف أعجاز الليل 

  ب وداع فما أرى أن تشربوا مخرا بعدها أبدا هذا خالد بالعني وقد بلغه مجعنا وليس بتاركنافقال اشربوا شر
  أال فاشربوا من قبل قاصمة الظهر وقبل انتقاض القوم بالعسكر الدثر( 

  وقبل منايانا املصيبة بالقدر حلني لعمري ال يزيد وال حيري
  الطويل

  ذا هو يف جفنته فأخذنا بناته وقتلنا بنيهفسبق إليه وهو يف ذلك بعض اخليل فضرب رأسه فإ
ويف كتاب سيف قال وملا بلغ غسان خروج خالد على سوى وانتسافها وإغارته على مصيخ هبراء وانتسافها 

اجتمعوا مبرج راهط وبلغ ذلك خالدا وقد خلف ثغور الشام وجنودها مما يلي العراق فصار بينهم وبني الريموك 
رجع إليها بسيب هبراء فنزل علمني على الطريق مث نزل الكثيب حىت سار إىل  صمد هلم فخرج من سوى بعدما

  دمشق مث مرج الصفر فلقي عليه غسان
وعليهم احلارث بن األيهم فانتسف عسكرهم ونزل باملرج أياما وبعث إىل أيب بكر باألمخاس مث خرج من املرج 

خالد فيمن معه من جنود العراق وخرج  حىت نزل مياه بصري فكانت أول مدينة افتتحت بالشام على يدي
  منها فواىف املسلمني بالواقوصة



وعن غري سيف أن خالدا أغار على غسان يف يوم فصحهم فقتل وسبئ وخرج على أهل الغوطة حىت أغار 
ا شاء وغنم مث إن العدو دخلوا دمشق فتحصنوا وأقبل أبو عبيدة وكان باجلابية مقيما حىت نزل  عليهم فقتل م

  لغوطة فحاصر أهل دمشقمعه با
وعن قيس بن أيب حازم قال كان خرج مع خالد من جبيلة وعظمهم أمحس حنو من مائيت رجل ومن طيء حنو 

  مائة ومخسني

قال وكان معنا املسيب بن جنية يف حنو مائيت فارس من بين ذيبان وكان يعين خالدا يف حنو من ثالمثائة من 
ن دخلوا معه الشام مثامنائة ومخسني رجال كلهم ذو نية وبصرية ألنه كان املهاجرين واألنصار فكان أصحابه الذي

أغار عليها وأخذ  أقبل بنا حىت مر بأركة ف يقحمهم أمورا يعلمون أنه ال يقوى على ذلك إال كل قوي جلد ف
  األموال وحتصن منه أهلها فلم يبارحهم حىت صاحلهم

وأخذهم من كل مأخذ فلم يقدر عليهم فلما مل يطقهم قال ومر بتدمر فتحصنوا منه فأحاط هبم من كل جانب 
ترحل عنهم وقال هلم حني أراد أن يرحتل فيما روى عن عبد اهللا بن قرط واهللا لو كنتم يف السحاب 

الستنزلناكم وظهرنا عليكم ما جئناكم إال وحنن نعلم أنكم ستفتحون علينا وإن أنتم مل تصاحلوا هذه املرة 
الألرجعن إليكم لو قد انص   رفت من وجهي هذا مث 

  أرحل عنكم حىت أقتل مقاتلتكم وأسيب ذراريكم
فلما فصل قال علماؤهم واجتمعوا إنا ال نرى هؤالء القوم إال الذين كنا نتحدث أهنم يظهرون علينا فافتحوا 

  هلم
  فبعثوا إىل خالد فجاء ففتحوا له وصاحلوه

ذلك مر على حوران فهابوه فتحرز أكثرهم منه وأغار  وعن سراقة بن عبد األعلى بن سراقة أن خالدا يف طريقه
عليهم فاستاق األموال وقتل الرجال وأقام عليهم أياما فبعثوا إىل ما حوهلم ليمدوهم فأمدوهم من مكانني من 

  بعلبك وهي أرض دمشق ومن قبل بصرى وبصرى مدينة حوران وهي من أرض دمشق أيضا
سلمني مث جترد يف مائيت فارس فحمل على مدد بعلبك وهم أكثر من فلما رأى املددين قد أقبال خرج فصف بامل

ألفني فما وقفوا حىت اهنزموا فدخلوا املدينة مث انصرف يوجف يف أصحابه وجيفا حىت إذا كان حبذاء بصرى 
وإهنم ألكثر من ألفني محل عليهم فما ثبتوا له فواقا حىت هزمهم فدخلوا املدينة وخرج أهل املدينة فرموا 

سلمني بالنشاب فانصرف عنهم خالد وأصحابه حىت إذا كان من الغد خرجوا إليه ليقاتلوه فعجزوا وأظهر اهللا امل
  عليهم املسلمني فصاحلوهم

وقال عمرو بن حمصن حدثين علج من أهل حوران كان يشجع قال واهللا خلرجنا إليهم بعدما جاءنا مدد أهل 
ن خالد وأصحابه بعشرة أضعافهم وأكثر فما هو إال أن دنونا بعلبك وأهل بصرى بيوم فلخرجنا وإنا ألكثر م

منهم فثاروا يف وجوهنا بالسيوف كأهنم األسد فاهنزمنا أقبح اهلزمية وقتلونا شر املقتلة فما عدنا خنرج إليهم حىت 
  صاحلناهم ولقد رأيت رجال منا كنا نعده

ه هذا خالد أمري القوم فحمل عليه وإنا لنرجو بألف رجل قال لئن رأيت أمريهم ألقتلنه فلما رأى خالدا قيل ل
لبأسه أن يقتله فما هو إال أن دنا منه فضرب خالد فرسه فقدمه عليه مث استعرض وجهه بالسيف فأطار قحف 



  رأسه ودخلنا مدينتنا فما كان لنا هم إال الصلح حىت صاحلناهم
نزل بقناة بصرى من أرض حوران وهي وعن قيس بن أيب حازم قال كنت مع خالد حني مر بالشام فأقبل حىت 

أقبل إلينا وما يظن هو وأصحابه  مدينتها فلما نزلنا واطمأننا خرج إلينا الدرجنار يف مخسة آالف فارس من الروم ف
إال أنا يف أكفهم فخرج خالد فصفنا مث جعل على ميمنتنا رافع بن عمرية الطائي وعلى ميسرتنا ضرار بن األزور 

رمحن بن حنبل اجلمحي وقسم خيله فجعل على شطرها املسيب بن جنية وعلى الشطر وعلى الرجال عبد ال
اآلخر رجال كان معه من بكر بن وائل ومل يسمه وأمرمها خالد حني قسم اخليل بينهما أن يرتفعا من فوق القوم 

م واهللا ما حنن إال عن ميني و مشال مث ينضبا على القوم ففعال ذلك وأمرنا خالد أن نزحف إىل القلب فزحفنا إليه
مثامنائة ومخسون رجال وأربعمائة رجل من مشجعة من قضاعة استقبلنا هبم يعبوب رجل منهم فكنا ألفا ومائتني 

  ونيفا

ال ميأل صدره منهم شيء وال يبايل مبن  قال وكنا نظن أن الكثري من املشركني والقليل عند خالد سواء ألنه كان 
ا منا شدوا علينا شدتني فلم نربح مث إن خالدا نادى بصوت له جهوري شديد لقي منهم جلرأته عليهم فلما دنو

عال فقال يا أهل اإلسالم الشدة الشدة امحلوا رمحكم اهللا عليهم فإنكم إن قاتلتموهم حمتسبني بذلك وجه اهللا 
ثبتوا لنا فواقا فليس هلم أن يواقفوكم ساعة مث أن خالدا شد عليهم فشددنا معه فواهللا الذي ال إله إال هو ما 

  حىت اهنزموا
فقتلنا منهم يف املعركة مقتلة عظيمة مث أتبعناهم نكردهم ونصيب الطرف منهم ونقطعهم عن أصحاهبم مث نقتلهم 

فلم نزل كذلك حىت انتهينا إىل مدينة بصرى فأخرج لنا أهلها األسواق واستقبلوا املسلمني بكل ما حيبون مث 
لد من فوره ذلك فأغار على غسان يف جانب من مرج راهط يف يوم سألوا الصلح فصاحلناهم فخرج خا

  فصحهم فقتل وسىب
وعن أيب اخلزرج الغساين قال كانت أمي يف ذلك السيب فلما رأت هدى املسلمني وصالحهم وصالهتم وقع 

مسلم وهذه  اإلسالم يف قلبها فأسلمت فطلبها أيب يف السيب فعرفها فجاء املسلمني فقال يا أهل اإلسالم إين رجل
امرأيت قد أصبتموها فإن رأيتم أن تصلوين وحتفظوا حقي فتردوا علي أهلي فعلتم فقال هلا املسلمون ما تقولني يف 
  زوجك قد جاء يطلبك وهو مسلم قالت إن كان مسلما رجعت إليه وإال فال حاجة يل فيه ولست براجعة إليه

  وقعة أجنادين

مها أن خالد بن الوليد ملا دخل الغوطة كان قد مر بثنية فخرعها ومعه ذكر سعيد بن الفضل وأبو إمساعيل وغري
راية له بيضاء تدعى العقاب فسميت بذلك تلك الثنية ثنية العقاب مث نزل ديرا يقال له دير خالد لنزوله به وهو 

  مما يلي باب الشرقي يعين من دمشق

الغارات يف الغوطة وغريها فبينما مها كذلك أتامها  وجاء أبو عبيدة من قبل اجلابية حىت نزل باب اجلابية مث شنا
أن وردان صاحب محص قد مجع اجلموع يريد أن يقتطع شرحبيل بن حسنة وهو ببصرى وأن مجوعا من الروم 
قد نزلت أجنادين وأن أهل البلد ومن مروا به من نصارى العرب قد سارعوا إليهم فأتامها خرب أفظعهما ومها 



النه فالتقيا فتشاورا يف ذلك فقال أبو عبيدة أرى أن نسري حىت نقدم على شرحبيل قبل أن مقيمان على عدو يقات
ينتهي إليه العدو الذي قد صمد صمدة فإذا اجتمعنا سرنا إليه حىت نلقاه فقال له خالد إن مجع الروم هنا 

هم وأن نبعث إىل بأجنادين وإن حنن سرنا إىل شرحبيل تبعنا هؤالء من قريب ولكن أرى أن نصمد صمد عظم
شرحبيل فنحذره مسري العدو إليه ونأمره فيوافينا بأجنادين ونبعث إىل يزيد بن أيب سفيان وعمرو بن العاص 

  فيوافيانا بأجنادين مث نناهض عدونا فقال له أبو عبيدة هذا رأي حسن فأمضه على بركة اهللا
  ظفراوكان خالد مبارك الوالية ميمون النقيبة جمربا بصريا باحلرب م

  فلما أراد الشخوص من أرض دمشق إىل الروم الذين اجتمعوا بأجنادين كتب نسخة واحدة إىل األمراء
أما بعد فإنه قد نزل بأجنادين مجع من مجوع الروم غري ذي قوة وال عدة واهللا قاصمهم وقاطع دابرهم وجاعل 

ليكم فاهنضوا إىل عدوكم بأحسن دائرة السوء عليهم وقد شخصت إليهم يوم سرحت رسويل إليكم فإذا قدم ع
  عدتكم وأصح نيتكم ضاعف اهللا أجوركم وحط أوزاركم والسالم

ووجه هبذه النسخ مع أنباط كانوا مع املسلمني عيونا هلم وفيوجا وكان املسلمون يرضخون هلم ودعا خالد 
لطريق قال فادفع إليه الرسول الذي بعثه منهم إىل شرحبيل فقال له كيف علمك بالطريق قال أنا أدل الناس با

هذا الكتاب وحذره اجليش الذي ذكر لنا أنه يريده وخذ به وبأصحابه طريقا تعدل به عن طريق العدو الذي 
  شخص إليه وتأيت به حىت تقدمه علينا بأجنادين قال نعم

  فخرج الرسول إىل شرحبيل ورسول آخر إىل عمرو بن العاص وآخر إىل يزيد بن أيب سفيان

أبو عبيدة بالناس إىل أهل أجنادين واملسلمون سراع إليهم جراء عليهم فلما شخصوا مل يرعهم وخرج خالد و
إال أهل دمشق يف آثارهم فلحقوا أبا عبيدة وهو يف أخريات الناس فلما رآهم قد حلقوا به نزل وأحاطوا به وهو 

قتاال شديدا وأيت اخلرب خالدا يف حنو من مائيت رجل من أصحابه وأهل دمشق يف عدد كثري فقاتلهم أبو عبيدة 
وهو أمام الناس يف الفرسان واخليل فعطف راجعا ورجع الناس معه وتعجل خالد يف اخليل وأهل القوة وانتهوا 

إىل أيب عبيدة وأصحابه وهم يقاتلون الروم قتاال حسنا فحمل اخليل على الروم فدق بعضهم على بعض وقتلهم 
  صرف ومضىثالثة أميال حىت دخلوا دمشق مث ان

  بالناس حنو اجلابية وأخذ يلتفت وينتظر قدوم أصحابه عليه
ومضى رسول خالد إىل شرحبيل فوافاه وليس بينه وبني اجليش الذي سار إليه من محص مع وردان إال ميسرة 
  يوم وهو ال يشعر فدفع إليه الرسول الكتاب وأخربه اخلرب واستحثه بالشخوص فقام شرحبيل يف الناس فقال

  الناس اشخصوا إىل أمريكم فإنه قد توجه إىل عدو املسلمني بأجنادين وقد كتب إيل يأمرين مبوافاته هنالك أيها
مث خرج بالناس ومضى هبم الدليل وبلغ ذلك اجليش الذي جاء يف طلبهم فعجل املسري يف آثارهم وجاء وردان 

قاتلون معك العرب حىت تنفيهم من بالدنا كتاب من الروم الذين بأجنادين أن عجل إلينا فإنا مؤمروك علينا وم
فأقبل يف آثار هؤالء رجاء أن يستأصلهم أو يصيب طرفا منهم فيكون قد نكب طائفة من املسلمني فأسرع 
السري فلم يلحقهم وجاؤوا حىت قدموا على املسلمني وجاء وردان فيمن معه حىت واىف مجع الروم بأجنادين 

  فأمره عليهم واشتد أمرهم
زيد بن ألىب سفيان حىت واىف أبا عبيدة وخالدا مث اهنم ساروا حىت نزلوا بأجنادين وجاء عمرو بن العاص وأقبل ي



  فيمن معه فاجتمع املسلمون مجيعا بأجنادين وتزاحف الناس غداة السبت
ة فخرج خالد فأنزل أبا عبيدة يف الرجال وبعث معاذ بن جبل على امليمنة وسعيد بن عامر بن حذمي على املسري

  وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل على اخليل

وأقبل خالد يسري يف الناس ال يقر يف مكان واحد حيرض الناس وقد أمر النساء املسلمني فاحتزمن وقمن وراء 
الناس يدعون اهللا ويستغثنه وكلما مر هبن رجل من املسلمني رفعن أوالدهن إليه وقلن هلم قاتلوا دون أوالدكم 

  ونسائكم
يلة فيقول اتقوا اهللا عباد اهللا وقاتلوا يف اهللاوأقبل خ   الد يقف على كل قب

من كفر باهللا وال تنكصوا على أعقابكم وال هتنوا من عدوكم ولكن أقدموا كاقدام األسد أو ينجلي الرعب 
ن اهللا وأنتم أحرار كرام قد أوتيتم الدنيا واستوجبتم على اهللا ثواب اآلخرة وال يهولنكم ما ترون من كثرهتم فإ

  منزل رجزه وعقابه هبم وقال للناس إذا محلت فامحلوا
وقال معاذ بن جبل يا معشر املسلمني اشروا أنفسكم اليوم هللا فإنكم إن هزمتموهم اليوم كانت لكم دار 

  السالم أبدا مع رضوان اهللا والثواب العظيم من اهللا
عند مهب األرواح وتلك الساعة اليت كان وكان من رأي خالد مدافعتهم وأن يؤخر القتال إىل صالة الظهر 

يستحب القتال فيهافأعجله الروم فحملوا على املسلمني مرتني من قبل } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
امليمنة على معاذ بن جبل ومن قبل امليسرة على سعيد بن عامر فلم يتخلخل أحد منهم ورموا املسلمني بالنشاب 

أشد الناس يا خالد عالم تستهدف هلؤالء األعالج وقد رشقونا بالنشاب حىت  فنادى سعيد بن زيد وكان من
مشست اخليل فقال خالد للمسلمني امحلوا رمحكم اهللا على اسم اهللا فحمل خالد والناس بأمجعهم فما واقفوهم 

  فواقا وهزمهم اهللا فقتلهم املسلمون كيف شاؤوا وأصابوا عسكرهم وما فيه
العاص نشابة فنزعها وعصبها بعمامته فحمله إخوته فقال ال تنزعوا عماميت عن  وأصابت إبان بن سعيد بن

جرحي فلو قد نزعتموها تبعتها نفسي أما واهللا ما أحب أهنا حبجر من جبل احلمر وهو جبل السماق فمات منها 
  يرمحه اهللا

تزوج أم أبان بنت عتبة  وأبلى يومئذ بالء حسنا وقاتل قتاال شديدا عظم فيه غناؤه وعرف به مكانه وكان قد
  بن ربيعة وبىن عليها فباتت عنده الليلة اليت زحفوا للعدو يف غدها فأصيب فقالت أم أبان هذه ملا مات ما

  كان أغناين عن ليلة أبان
وقتل اليعبوب بن عمرو بن ضريس املشجعي يومئذ سبعة من املشركني وكان شديدا جليدا فطعن طعنة كان 

كث أربعة أيام أو مخسة مث انتقضت به فاستأذن أبا عبيدة أن يأذن له إىل أهله فإن يربأ يرجى أن يربأ منها فم
  رجع إليهم فأذن له فرجع إىل أهله بالعمر عمر املدائن فمات يرمحه اهللا فدفن هنالك

وقتل مسلمة بن هشام املخزومي ونعيم بن عدي بن صخر العدوي وهشام ابن العاص السهمي أخو عمرو بن 
وهبار بن سفيان وعبد اهللا بن عمرو بن الطفيل الدوسي وهو ابن ذي النور وكان من فرسان املسلمني العاص 

  فقتلوا يومئذ يرمحهم اهللا
وقتل املسلمون يف املعركة منهم ثالثة آالف واتبعوهم يأسروهنم ويقتلوهنم فخرج فل الروم بإيلياء وقيسارية 



  ودمشق ومحص فتحصنوا يف املدائن العظام
  خالد إىل أيب بكر وكتب

من خالد بن الوليد سيف اهللا املصبوب على } صلى اهللا عليه وسلم{لعبد اهللا أيب بكر الصديق خليفة رسول اهللا 
املشركني سالم عليك فإين أخربك أيها الصديق أنا التقينا حنن واملشركون وقد مجعوا لنا مجوعا مجة بأجنادين وقد 

ا باهللا ال يفروا حىت يفنونا أو خيرجونا من بالدهم فخرجنا إليهم واثقني باهللا رفعوا صلبهم ونشروا كتبهم وتقامسو
متوكلني على اهللا فطاعناهم بالرماح شيئا مث صرنا إىل السيوف فقارعناهم هبا مقدار جزر جزور مث إن اهللا أنزل 

ز دينه وإذالل عدوه نصره وأجنز وعده وهزم الكافرين فقتلناهم يف كل فج وشعب وحائط فاحلمد هللا على إعزا
  وحسن الصنع ألوليائه والسالم عليك ورمحة اهللا

وبعث خالد بكتابه هذا مع عبد الرمحن بن حنبل اجلمحي فلما قرئ على أيب بكر وهو مريض مرضه الذي توفاه 
  اهللا فيه أعجبه ذلك وقال احلمد هللا الذي نصر املسلمني وأقر عيين بذلك

دين هذه أول وقعة عظيمة كانت بالشام كانت سنة ثالث عشرة يف مجادى قال سهل بن سعد وكانت وقعة أجنا
  األوىل لليلتني بقيتا منه يوم السبت نصف النهار قبل وفاة أيب بكر رضي اهللا عنه بأربع وعشرين ليلة

وذكر الطربي عن ابن إسحاق أن الذي كان على الروم تذارق أخو هرقل ألبيه وأمه مث ذكر عنه عن عروة بن 
ري أنه قال كان على الروم رجل منهم يقال له القبقالر وكان هرقل استخلفه على أمراء الشام حني سار إىل الزب

  القسطنطينية وإليه انصرف تذارق ومن معه من الروم
  قال ابن إسحاق فأما علماء أهل الشام فيزعمون أنه إمنا كان على الروم تذارق فاهللا أعلم

عث القبقالر رجال عربيا فقال له ادخل يف هؤالء القوم فأقم فيهم يوما وليلة مث وعنه قال ملا تداىن العسكران ب
ا وراءك قال بالليل  ائتين خبربهم فدخل يف الناس رجل عريب ال ينكر فأقام فيهم يوما وليلة مث أتاه فقال له مه م

هم فقال له القبقالر لئن رهبان وبالنهار فرسان ولو سرق ابن ملكهم قطعوا يده ولو زىن لرجم إلقامة احلق في
صدقتين لبطن األرض خري من لقاء هؤالء على ظهرها ولوددت أن حظي من اهللا أن خيلي بيين وبينهم فال 

ينصرين عليهم وال ينصرهم علي مث تزاحف الناس فاقتتلوا فلما رأى القبقالر ما رأى من قتاهلم قال للروم لفوا 
ما أحب أن أراه ما رأيت من الدنيا يوما أشد من هذا قال فاحتز  رأسي بثوب قالوا له مل قال هذا يوم بئيس

  املسلمون رأسه وإنه مللفف
وعن غري ابن إسحاق قال مث إن خالد بن الوليد أمر الناس أن يسريوا إىل دمشق وأقبل هبم حىت نزلوها وقصد 

الد يعرف ذلك الدير إىل إىل ديره الذي كان ينزل به فنزله وهو من دمشق على ميل مما يلي باب الشرقي وخب
اليوم وجاء أبو عبيدة حىت نزل على باب اجلابية ونزل يزيد بن أيب سفيان على سفيان على جانب آخر من 

  دمشق وأحاطوا هبا وحاصروا أهلها حصارا شديدا

ال له وقدم عبد الرمحن بن حنبل من عند أيب بكر بكتابه إىل خالد وأتى يزيد ابن أيب سفيان ومعه كان يكون فق
يزيد هل لقيت أيب قال نعم قال فهل سألك عين قال نعم قال فما قلت له قال قلت له أن يزيد حازم الرأي 

متواضع يف واليته بئيس البأس حمبب يف اإلخوان يبذل ما قدر عليه من فضله فقال أبو سفيان كذلك ينبغي ملثله 
  لمه حالنا فوعدته ذلكأن يكون وطلب إيل أن أكتب إليه مبا يكون من أمرنا وأن أع



قال فخرج خالد باملسلمني ذات يوم فأحاطوا مبدينة دمشق ودنوا من أبواهبا فرماهم أهلها باحلجارة ورشقوهم 
  من فوق السور بالنشاب فقال ابن حنبل

  وأبلغ أبا سفيان عنا فإننا
  على خري حال كان جيش يكوهنا

  وأنا على بايل دمشقة نرمتي
  حينهاوقد حان من بايب دمشقة 

  الطويل
  وقعة مرج الصفر

قال فإن املسلمني لكذلك يقاتلوهنم ويرجون فتح مدينتهم إذ أتاهم آت فأخربهم أن هذا جيش قد جاءكم من 
قبل ملك الروم فنهض خالد بالناس على تعبئة وهيئته فقدم األثقال والنساء وخرج معهن يزيد بن أيب سفيان 

 أقبلوا حنو ذلك اجليش فإذا هو درجنار بعثه ملك الروم يف مخسة ووقف خالد وأبو عبيدة من وراء الناس مث
آالف رجل من أهل القوة والشدة ليغيث أهل دمشق فصمد املسلمون صمدهم وخرج إليهم أهل القوة من 

أهل دمشق وناس كثري من أهل محص فالقوم حنو من مخسة عشر ألفا فلما نظر إليهم خالد عبأ أصحابه كتعبئته 
ن فجعل على ميمنته معاذ بن جبل وعلى ميسرته هاشم بن عتبة وعلى اخليل سعيد بن زيد وأبا عبيدة يوم أجنادي

على الرجال وذهب خالد فوقف يف أول الصف يريد أن حيرض الناس مث نظر إىل الصف من أوله إىل آخره 
ناس يدعون اهللا ويقص حىت محلت خيل هلم على خالد بن سعيد وكان واقفا يف مجاعة من املسلمني يف ميمنة ال

بن جبل من امليمنة فهزمهم ومحل  عليهم فحملت طائفة منهم عليه فقاتلهم حىت قتل رمحه اهللا ومحل عليهم معاذ 
عليهم خالد بن الوليد من امليسرة فهزم من يليه منهم ومحل سعيد بن زيد باخليل على عظم مجعهم فهزمهم اهللا 

تلة وذهب املشركون على وجوههم فمنهم وقتلهم واجتثت عسكرهم ورجع الناس وقد  ظفروا وقتلوهم كل ق
  من دخل مدينة دمشق مع أهلها ومنهم من رجع إىل محص ومنهم من حلق بقيصر

تلوا وأسروا حنوا  وعن عمرو بن حمصن أن قتالهم يومئذ وهو يوم مرج الصفر كانت مخسمائة يف املعركة وقد ق
  من مخسمائة أخرى

ا قال وقال أبو أمامة فيما روا ه عنه يزيد بن يزيد بن جابر كان بني أجنادين وبني يوم مرج الصفر عشرون يوم
ة أيب بكر رضي اهللا عنه  فحسبت ذلك فوجدته يوم اخلميس الثنيت عشرة ليلة بقيت من مجادى اآلخرة قبل وفا

  بأربعة أيام

عليهم وعجز أهلها عن قتال مث إن الناس أقبلوا عودهم على بدئهم حىت نزلوا دمشق فحاصروا أهلها وضيقوا 
املسلمني ونزل خالد منزله الذي كان ينزل به على باب الشرقي ونزل أبو عبيدة منزلة على باب اجلابية ونزل 
يزيد ابن أيب سفيان جانبا آخر فكان املسلمون يغريون فكلما أصاب رجل نفال جاء بنفله حىت يلقيه يف القبض 

ريا حىت إن الرجل منهم ليجيء بالكبة الغزل أو بالكبة الصوف أو الشعر ال يستحل أن يأخذ منه قليال وال كث
أو املسلة أو اإلبرة فيلقيها يف القبض ال يستحل أن يأخذها فسأل صاحب دمشق بعض عيونه عن أعماهلم 
أسد وسريهتم فوصفهم له هبذه الصفة يف األمانة ووصفهم بالصالة بالليل وطول القيام فقال هؤالء رهبان بالليل 



  بالنهار ال واهللا ما يل هبؤالء طاقة وما يل يف قتاهلم خري
قال فراود املسلمني على الصلح فأخذ ال يعطيهم ما يرضيهم وال يبايعونه على ما يسأل وهو يف ذلك ال مينعه 

من الصلح والفراغ إال أنه قد بلغه أن قيصر جيمع اجلموع للمسلمني يريد غزوهم فكان ذلك مما مينعه من 
  جيل الصلحتع

وعلى تعبئة ذلك بلغ املسلمني اخلرب بوفاة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه واستخالفه عمر رضي اهللا عنهما وما 
  تبع ذلك من صرف خالد بأيب عبيدة حسبما يأيت تفصيله وبيانه إن شاء اهللا تعاىل

ن اخلطاب جزاهم اهللا عن دينه ذكر اخلرب عن وفاة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وما كان من عهده إىل عمر ب
  احلق أفضل اجلزا

قد تقدم يف بدء الردة وذكر خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه من هذا الكتاب ما دل على والية عمر بعده من 
صلى اهللا عليه {كالذي يروى عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{حديث رسول اهللا 

جل صاحل أن أبا بكر ونيط برسول ونيط عمر بأيب بكر ونيط عثمان بعمر قال جابر قال رأى الليلة ر} وسلم
ا من عند رسول اهللا  ا أما الرجل الصاحل فرسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فلما قمن } صلى اهللا عليه وسلم{قلن

  وأماما ذكر من نوط بعضهم ببعض فهم والة هذا األمر الذي بعث اهللا به نبيه

بينما أنا نائم رأيتين على قليب عليها دلو فنزعت } صلى اهللا عليه وسلم{رة قال قال رسول اهللا وعن أيب هري
منها ما شاء اهللا مث أخذها ابن أيب قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبني ويف نزعه واهللا يغفر له ضعف مث استحالت 

  خلطاب حىت ضرب الناس بعطنغربا فأخذها ابن اخلطاب فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن ا
واختلف أهل العلم يف السبب الذي تويف منه أبو بكر فذكر الواقدي أنه اغتسل يف يوم بارد فحم ومرض مخسة 

عشر يوما وقال الزبري بن بكار كان به طرف من السل وقال غريه أن أصل ابتداء ذلك السل به الوجد على 
  اهللا إليه فما زال ذلك به حىت قضى منهملا قبضه } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

وروي عن سالم بن أيب مطيع أنه رضي اهللا عنه سم وبعض من ذكر ذلك يقول أن اليهود مسته يف أرزة وقيل يف 
  حريرة فمات بعد سنة وقيل

  له لو أرسلت إىل الطبيب فقال قد رآين قالوا فما قال لك قال قال إين أفعل ما أريد
وفاته فقال ابن إسحاق تويف يوم اجلمعة لسبع ليال بقني من مجادى اآلخرة سنة ثالث  وكذلك اختلفوا يف حني

عشرة وقال غريه من السري إنه مات عشي يوم االثنني وقيل ليلة الثالثاء وقيل عشي الثالثاء لثمان بقني من 
  مجادى اآلخرة وهذا هو األكثر يف وفاته

صلى {وصلى عليه عمر بن اخلطاب يف مسجد رسول اهللا وأوصى أن تغسله زوجه أمساء بنت عميس فغسلته 
ونزل يف قربه عمر } صلى اهللا عليه وسلم{ومحل على السرير الذي محل عليه رسول اهللا } اهللا عليه وسلم

بن أيب بكر ودفن ليال يف بيت عائشة مع النيب  وجعل } صلى اهللا عليه وسلم{وعثمان وطلحة وابنه عبد الرمحن 
وألصقوا حلده بلحده وجعل قربه مسطحا مثل قرب النيب } صلى اهللا عليه وسلم{ول اهللا رأسه عند كتفي رس

  ورش عليه باملاء} صلى اهللا عليه وسلم{



وال خيتلفون يف أنه تويف ابن ثالث وستني سنة وأنه استوىف خبالفته بعد الرسول صلوات اهللا عليه سن رسول اهللا 
  االيت توفاه اهللا هل} صلى اهللا عليه وسلم{

  ويروى أنه رضي اهللا عنه ملا احتضر وابنته عائشة حاضرة فأنشدت رضي اهللا عنهما
  لعمرك ما يغين الثراء عن الفىت

  إذا حشرجت يوما وضاق هبا الصدر
  الطويل

ا  رفع إليها رأسه وقال ال تقويل هذا يا بنيه أو ليس هكذا يا بنيه ولكن قويل وجاءت سكرة املوت باحلق ذلك م
  ق هكذا قرأها أبو بكر رضي اهللا عنه ١٩د كنت منه حتي

ا تكلم به رب توفين مسلما وأحلقين بالصاحلني   وقالوا كان آخر م
} صلى اهللا عليه وسلم{وقال أبو بكر رضي اهللا عنه لعائشة رضي اهللا عنها وهو مريض يف كم كفن رسول اهللا 

ثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران فقالت يف ثالثة أثواب بيض سحولية فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب ل
فاغسلوه مث كفنوين فيه مع ثوبني آخرين فقالت عائشة وما هذا فقال أبو بكر احلي أحوج إىل اجلديد من امليت 

  وإمنا هذا للمهلة
فأقبل } صلى اهللا عليه وسلم{وملا تويف أبو بكر رمحه اهللا ارجتت املدينة بالبكاء ودهش القوم كيوم قبض النيب 

بن أيب طالب رضي اهللا عنه مسرعا باكيا مسترجعا حىت وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر وقد علي 
سجي بثوب فقال رمحك اهللا يا ابوبكر كنت أول القوم إسالما وأخلصهم إميانا وأشدهم يقينا وأخوفهم هللا عز 

أفضلهم مناقب وأكثرهم وجل وأعظمهم غناء وأحدهبم على اإلسالم وأمينهم على أصحابه وأحسنهم صحبة و
وأشبههم به هديا وخلقا ومستا وفعال } صلى اهللا عليه وسلم{سوابق وأرفعهم درجة وأقرهبم من رسول اهللا 

وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه وأوثقهم عند اهللا فجزاك اهللا عن اإلسالم وعن رسوله واملسلمني خريا صدقت 
  رسول اهللا

صديقا فقال والذي جاء بالصدق حممد وصدق به أبو بكر وآسيته حني  حني كذبه الناس فسماك اهللا يف كتابه
خبلوا وقمت معه حني عنه قعدوا وصحبته يف الشدة أكرم الصحبة ثاين اثنني وصاحبه يف الغار واملنزل عليه 
 السكينة ورفيقة يف اهلجرة ومواطن الكريهة مث خلفته يف أمته أحسن اخلالفة حني ارتد الناس وقمت بدين اهللا

خليفة نيب قط قويت حني ضعف أصحابك وبدرت حني استكانوا وهنضت حني وهنوا ولزمت  قياما مل يقم به 
منهاج رسوله إذ هم أصحابه كنت خليفته حقا مل تنازع ومل تضرع برغم املنافقني وصغر الفاسقني وغيظ 

ر اهللا إذ وقفوا فاتبعوك الكافرين وكره احلاسدين فقمت باألمر حني فشلوا ونطقت حني تتعتعوا ومضيت بنو
فهدوا وكنت أخفضهم صوتا وأعالهم فوقا وأقلهم كالما وأصوهبم منطقا وأطوهلم صمتا وأبلغهم قوال وكنت 

أكربهم رأيا وأشجعهم قلبا وأحسنهم عمال وأعرفهم باألمور كنت واهللا للدين يعسوبا أوال حني تفرق عنه 
ما إذ صاروا عليك عياال فحملت أثقال ما عنه ضعفوا وحفظت الناس وآخرا حني أقبلوا كنت للمؤمنني أبا رحي

ما ضيعوا ورعيت ما أمهلوا ومشرت إذ خنعوا وعلوت إذ هلعوا وصربت إذ جزعوا فأدركت أوتار ما طلبوا 
ونالوا بك ما مل حيتسبوا كنت على الكافرين عذابا صبا وكنت للمسلمني غيثا وخصبا فطرت واهللا بغنائها 



هبت بفضائلها وأحرزت سوابقها مل تفلل حجتك ومل يزغ قلبك ومل تضعف بصريتك ومل جتنب وفزت حبباهبا وذ
صلى {نفسك ومل ختن كنت كاجلبل الذي ال حتركه العواصف وال تزيله القواصف كنت كما قال رسول اهللا 

 تعاىل أمن الناس عليه يف صحبتك وذات يدك وكما قال ضعيفا يف بدنك قويا يف أمر اهللا} اهللا عليه وسلم
متواضعا يف نفسك عظيما عند اهللا جليال يف األرض كبريا عند املؤمنني مل يكن ألحد فيك مهمز وال لقائل فيك 

مغمز وال ألحد فيك مطمع وال عندك هوادة ألحد الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حىت تأخذ له حبقه والقوي 
يد عندك يف ذلك سواء شأنك احلق والصدق العزيز عندك ضعيف ذليل حىت تأخذ منه احلق القريب والبع

  والرفق

  وقولك حكم وحتم ورأيك علم وعرف فأقلعت وقد هنج السبيل وسهل
العسري واطفئت النريان واعتدل بك الدين وقوي اإلميان وظهر أمر اهللا ولو كره الكافرون فسبقت واهللا سبقا 

فجللت عن البكاء وعظمت رزيتك يف السماء بعيدا وأتعبت من بعدك إتعابا شديدا وفزت باحلق فوزا مبينا 
وهدت مصيبتك األنام فإنا هللا وإنا إليه راجعون رضينا عن اهللا قضاءه وسلمنا هللا أمره ولن يصاب املسلمون بعد 

ا وللمؤمنني حصنا وفئة وأنسا وعلى } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا  مبثلك أبدا كنت للدين عزا وكهف
وال حرمنا أجرك وال أضلنا بعدك } صلى اهللا عليه وسلم{كظما فأحلقك اهللا مبيتة نبيك املنافقني غلظة وغيظا و
  فإنا هللا وإنا إليه راجعون

  } صلى اهللا عليه وسلم{وأنصت الناس حىت قضى كالمه مث بكى وبكوا وقالوا صدقت يا بن عم رسول اهللا 
  استخالف عمر بن اخلطاب

يب بكر صاحبه ورفيقه وظهريه ووزيره عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما وتقلد أمر األمة وخالفة املسلمني بعد أ
بعهد أيب بكر إليه بذلك واستخالفه إياه عليه نظرا للدين ونصيحة هللا ولألمة وذلك ملا استعز بأيب بكر رضي اهللا 

قد  عنه وجعه وثقل أرسل إىل عثمان وعلي ورجال من أهل السابقة والفضل من املهاجرين واألنصار فقال
حضر ما ترون وال بد من قائم بأمركم جيمع فئتكم ومينع ظاملكم من الظلم ويرد على الضعيف حقه فإن شئتم 
اخترمت ألنفسكم وإن شئتم جعلتم ذلك إيل فو اهللا ال آلوكم ونفسي خريا قالوا قد رضينا من اخترت لنا قال 

  فقد اخترت عمر وقال لعثمان أكتب
هده بالدنيا خارجا منها وعند أول عهده باآلخرة داخال فيها حني يتوب الفاجر هذا ما عهد أبو بكر يف آخر ع

ويؤمن الكافر ويصدق الكاذب عهد أنه يشهد أن ال إله إال اهللا وأن وعد اهللا حق وصدق املرسلون وأن حممدا 
  رسول اهللا وخامت النبيني صلى اهللا عليه وعلى أنبيائه ورسله وقد استخلفت

ر إىل هذا املوضع ضعف ورهقته غشية فكتب عثمان وقد استخلف عمر بن اخلطاب وأمسك وملا انتهى أبو بك
حىت أفاق أبو بكر فقال أكتبت شيئا قال نعم كتبت عمر بن اخلطاب فقال رمحك اهللا أما لو كتبت نفسك 

  لكنت هلا أهال فأكتب
بن اخلطاب بعدي عليكم ورضيته لكم فإن عدل فذلك ظين به ور أيي فيه وذلك أردت وما قد استخلفت عمر 

  توفيقي إال باهللا وإن بدل فلكل
  نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت واخلري أردت وال أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون



والتوى عمر رضي اهللا عنه على أيب بكر رمحه اهللا يف قبول عهده وقال ال أطيق القيام بأمر الناس فقال أبو بكر 
ال فعند ذلك قبل ألبنه عبد   الرمحن إرفعين وناولين السيف فقال عمر أو تعفيين قال 

ذكر هذا كله أبو احلسن املدائين وذكر بإسناد له عن أيب هريرة وغريه أنه ملا عهد أبو بكر إىل عمر عهده قال 
ا يف الليل ال يقبله يف النهار وحقا يف النهار ال يقبله يف الليل وال  يقبل نافلة حىت تؤدي له يا عمر إن هللا حق

الفريضة وإنه يا عمر إمنا ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة بأتباعهم احلق وخفته عليهم وحق مليزان ال 
يوضع فيه إال احلق أن يكون ثقيال وإنه يا عمر إمنا خفت موازين من خفت موازينهم يوم القيامة بإتباعهم 

وضع فيه يوم القيامة إىل الباطل أن يكون خفيفا أم تر أنه نزلت آية الرخاء الباطل وخفته عليهم وحق مليزان ال ي
مع آية الشدة وآية الشدة مع آية الرخاء ليكون املؤمن راغبا راهبا فال يرغب رغبة يتمىن فيها على اهللا ما ليس 

سيء أعماهلم ألنه در عليهم له وال يرهب رهبة يلقى فيها بيده إىل التهلكة أمل تر يا عمر أن اهللا ذكر أهل النار ب
ما كان هلم من حسن فإذا ذكرهتم قلت إين ألخشى أن أكون منهم ويف رواية عوضا من هذا فيقول قائل أنا 

خري منهم فيطمع وذكر أهل اجلنة بأحسن أعماهلم ألنه جتاوز هلم عما كان من سيء فإذا ذكرهتم قلت إين 
هذا فيقول قائل من أين أدرك درجتهم ليجتهد فإن حفظت  مقصر أين عملي من أعماهلم ويف رواية عوضا من

وصييت يا عمر فال يكونن غائب أحب إليك من املوت وهو نازل بك وإن ضيعت وصييت فال يكونن غائب 
  أكره لك من املوت ولست مبعجزه

ا وليتك وعن أمساء بنت عميس قالت ملا أحس أبو بكر بنفسه أرسل إىل عمر فقال له يا عمر إين قد وليتك م
  وقد صحبت رسول اهللا ورأيت

ا يأتينا من قبله  عمله وأثرته أنفسكم على نفسه وأهلكم على أهله حىت إن كنا لنظل هندي إليه من فضل م
بلي واهللا ما منت فحملت وال شبهت فتومهت وإين لعلى السبيل ما  وصحبتين ورأيتين وإمنا اتبعت أثر من كان ق

  لكل نفس شهوة فإذا أعطيتها شهوهتا متادت فيها ورغبت يف غريها زغت وإن أول ما أحذرك نفسك فإن

ويف حديث غري هذا وخذ هذه اللقحة فإهنا من إبل الصدقة احتبستها للرسل إذا قدموا يصيبون من رسلها وخذ 
للوفود وخذ هذا السقاء وهذه العلبة فإهنا من متاع إبل الصدقة وعلي مثانية  هذا الربد فإين كنت أجتمل به 

  آالف درهم ويقال قال ستة آالف أخذهتا للرسل وملن كان يغشانا فأدها من مايل
فخرج عمر متأبطا الربد وقد محل السقاء والعلبة يقود اللقحة يبكي ويقول يرحم اهللا أبا بكر لقد أتعب من 

  بعده
ن يسقي آلل أيب ومات أبو بكر رمحه اهللا ودفن ليال فلما أصبح عمر بعثت إليه عائشة بناضح وعبد حبشي كا

بكر على ذلك الناضح وقطيفة فقبض عمر ذلك فقال له عبد الرمحن بن عوف سبحان اهللا تسلب عيال أيب بكر 
ال ورب الكعبة  ناضحا وعبدا أسود كان ينفعهم وقطيفة قيمتها مخسة دراهم قال فما ترى قال ترده عليهم قال 

  ى عيالهال يكون ذلك وأنا حي خيرج منه أبو بكر وأرده أنا عل
ا يأتينا من قبله  عمله وأثرته أنفسكم على نفسه وأهلكم على أهله حىت إن كنا لنظل هندي إليه من فضل م

بلي واهللا ما منت فحلمت وال شبهت فتومهت وإين لعلى السبيل ما  وصحبتين ورأيتين وإمنا اتبعت أثر من كان ق
  ا شهوهتا متادت فيها ورغبت يف غريهازغت وإن أول ما أحذرك نفسك فإن لكل نفس شهوة فإذا أعطيته



ويف حديث غري هذا وخذ هذه اللقحة فإهنا من إبل الصدقة احتبستها للرسل إذ قدموا يصيبون من رسلها وخذ 
للوفود وخذ هذا السقاء وهذه العلبة فإهنا من متاع إبل الصدقة وعلي مثانية  هذا الربد فإين كنت أجتمل به 

  ف أخذهتا للرسل وملن كان يغشانا فأدها من مايلآالف درهم ويقال قال ستة آال
فخرج عمر متأبطا الربد وقد محل السقاء والعلبة يقود اللقحة يبكي ويقول يرحم اهللا أبا بكر لقد اتعب من 

  بعده

ومات أبو بكر رمحه اهللا ودفن ليال فلما أصبح عمر بعثت إليه عائشة بناضح وعبد حبشي كان يسقي آلل أيب 
الناضح وقطيفة فقبض عمر ذلك فقال له عبد الرمحن بن عوف سبحان اهللا تسلب عيال أيب بكر  بكر على ذلك

ال ورب الكعبة  ناضحا وعبدا أسود كان ينفعهم وقطيفة قيمتها مخسة دراهم قال فما ترى قال ترده عليهم قال 
  ال يكون ذلك وأنا حي خيرج منه أبو بكر وأرده أنا على عياله

بن خمرم ة أو علقمة بن أيب الفغواء اخلزاعي قال أرسل أبو بكر إىل عمر وهو مريض فأتاه فقال يا وعن املسور 
عمر إين كنت أرى الرأي فتشري علي خبالفه فأهتم نفسي لك أال إين قد عصيتك يف استعمال شرحبيل بن حسنة 

ا أحب أثبته وإن وقلت أخاف ضعفه فقلت لك قد كان له يف اإلسالم نصيب وقد أحببت أن أبلوه فإن رأيت م
بلغين عنه ضعف استبدلت به فال عليك أن تقره على عمله وكنت تنهاين عن يزيد بن أيب سفيان فقلت لك إن 

له موضعا يف قريش ونشأ خبري وكان فيه وقد أحببت أن أقيم له شرفه فال عليك أن تقره على عمله ورجل مل 
ه فقال عمر أما شرحبيل بن حسنة فقد كنت أشري عليك أوصك مبثله وال أراك فاعال قال تريد خالدا قال أريد

أن ال تبعثه وخفت ضعفه وأمرتك أن تبعث مكانه عمار بن ياسر ومل يبلغنا عنه إال خري ولست عازله إال أن 
يبلغين عنه ما ال أستحل معه تركه وأما يزيد فقلت لك غالم حديث السن ال سابقة له ابعث مكانه سعد بن أيب 

ا ال أستحل معه تركه وأما خالد فواهللا ما أعدك  وقاص فلم يكن يف أمره إال خري وال أعزله إال أن يبلغين عنه م
يف أمره مبا ال أفعل وال أبدأ بأول من عزله وما كنت أرى لك أن جتعل مع أيب عبيدة ضدا وقد عرفت فضل أيب 

} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا  عبيدة فقال أبو بكر أما أين قد رأيت أبا عبيدة يف مرضي هذا آخذا بثوب
يتبعه ولنعم املتبع ورأيتين آخذا بثوب أيب عبيدة ولنعم املتقدم مث مسعت خسفا ورائي فالتفت فإذا أنت وإذا 

ا أبايل إذا حلقت مبن ختلف فكأين أمسع وقع نعليك حىت أخذت بثويب والتفت فإذا نفر  الظلمة فاستلحقتك وم
  النجاء النجاء يا عمرخيرجون من الظلمة يزدمحون ف

وكانت من مجاعة من املهاجرين موافقة أليب بكر يف استخالف عمر ليس إال ملا كانوا يعرفون من غلظته فيقول 
أبوبكر هو واهللا إن شاء اهللا خريكم وقال لبعضهم إين أرى ما ترون ولو قد أفضي إليه أمركم لترك كثريا مما 

  ين التسهيل وإذا لنت يف أمر تشدد فيهترون إين رمقته فإذا أغلظت يف أمر أرا

  وقال له طلحة والزبري ما أنت قائل لربك إذ وليته مع غلظته قال
ساندوين فأجلسوه فقال أباهللا ختوفونين أقول استعملت عليهم خري أهلك وحلفت ما تركت أحدا أشد حبا له 

  من عمر ستعلمون إذا فارقتموه وتنافستموها
ثله وقال علي يا خليفة ودخل عثمان وعلي فأخربمها  أبو بكر فقال عثمان علمي به أنه خياف اهللا فوله فما فينا م



رسول اهللا امض لرأيك فما نعلم إال خريا وخرجا ودخل عمر فقال أبو بكر كرهك كاره وأحبك حمب قال ال 
أين } سلمصلى اهللا عليه و{حاجة يل هبا قال اسكت إين ميت من مرضي هذا إين رأيت بعد وفاة رسول اهللا 

فقت ثالث فوقات فدسعت يف اآلخرة طعاما فمرضت به مرضتني وهذه الثالثة فأنا ميت وإياك واألثرة على 
  الناس وإياك والذخرية فإن ذخرية اإلمام هتلك دينه

  وملا تويف أبو بكر رمحه اهللا كتب عمر رضي اهللا عنه إىل أيب عبيدة
تويف فإنا هللا وإنا إليه راجعون ورمحة اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{أما بعد فإن أبا بكر الصديق خليفة رسول اهللا 

على أيب بكر القائل باحلق واآلمر بالقسط واآلخذ بالعرف الرب الشيم السهل القريب وأنا أرغب إىل اهللا يف 
  العصمة برمحته والعمل بطاعته واحللول يف جنته إنه على كل شيء قدير والسالم عليك ورمحة اهللا

الكتاب يرفأ حىت أتى أبا عبيدة فقرأه فلم يسمع من أيب عبيدة حني قرأه شيء ينتفع به مقيم وال ظاعن وجاء ب
ا  ودعا أبو عبيدة معاذ بن جبل فأقرأه الكتاب فالتفت معاذ إىل الرسول فقال رمحة اهللا على أيب بكر ويح غريك م

وا وأصابوا فقال أبو عبيدة ما منعين من فعل املسلمون قال استخلف أبو بكر عمر فقال معاذ احلمد هللا وفق
مسألته منذ قرأت الكتاب حىت دعوتك لقراءته إال خمافة أن يستقبلين فيخربين أن الوايل غري عمر فقال له 

  الرسول يا أبا عبيدة إن عمر يقول لك أخربين عن حال الناس وأخربين عن خالد

وعمرو بن العاص كيف مها يف حاهلما ونصيحتهما ابن الوليد أي رجل هو وأخربين عن يزيد بن أيب سفيان 
للمسلمني فقال أبو عبيدة أما خالد فخري أمري أنصحه ألهل اإلسالم وأحسنه نظرا هلم وأشده على عدوهم من 

الكفار ويزيد وعمرو يف نصيحتهما وجدمها كما حيب عمر وحنب قال فأخربين عن أخويك سعيد بن زيد ومعاذ 
  ما عهدت إال أن تكون السن زادهتما يف الدنيا زهادة ويف اآلخرة رغبةبن جبل قال قل له مها ك

  قال مث إن الرسول وثب لينصرف فقاال له سبحان اهللا انتظر نكتب معك فكتب
بسم اهللا الرمحن الرحيم من أيب عبيدة بن اجلراح ومعاذ بن جبل إىل عمر بن اخلطاب سالم عليك فإنا حنمد 

هو أما بعد فإنا عهدناك وأمر نفسك لك مهم فأصبحت قد وليت أمر هذه األمة إليك اهللا الذي ال إله إال 
أمحرها وأسودها جيلس بني يديك الشريف والوضيع والعدو والصديق والضعيف والشديد ولكل حصته من 

العدل فانظر كيف تكون عند ذلك يا عمر إنا نذكرك يوما تبلى فيه السرائر وتكشف فيه العورات وانقطع فيه 
جج وتزاح فيه العلل وجتب فيه القلوب وتعنو فيه الوجوه لعزة ملك قهرهم جبربوته فالناس له داخرون احل

  ينتظرون قضاءه وخيافون عقابه ويرجون رمحته
أنه سيكون يف آخر الزمان ويروى يف هذه األمة رجال } صلى اهللا عليه وسلم{وإنا كنا نتحدث على عهد نبينا 

داء السريرة وإنا نعوذ باهللا أن ينزل كتابنا منك بغري املنزلة اليت هو هبا من أنفسنا يكونون إخوان العالنية أع
  والسالم

فمضى الرسول هبذا الكتاب وقال أبو عبيدة ملعاذ واهللا ما أمرنا عمر أن نظهر وفاة أيب بكر للناس وال ننعاه 
اذ فإنك نعم ما رأيت فسكتا فلم إليهم فما أرى أن نذكر من ذلك شيئا دون أن يكون هو يذكره فقال له مع

  يذكرا للناس شيئا ومل يلبثا إال مقدار ما قدم رسول عمر إليه حىت بعث إليهما جبواب
  كتاهبما وبعهد أيب عبيدة وأمره بعظة الناس وكان جوابه عن كتاهبما



ن جبل سالم عليكما فإين بسم اهللا الرمحن الرحيم من عبد اهللا عمر أمري املؤمنني إىل أيب عبيدة بن اجلراح ومعاذ ب
أمحد إليكما اهللا الذي ال إله إال هو أما بعد فإين أوصيكما بتقوى اهللا فإنه رضاء ربكما وحفظ أنفسكما وغنيمة 

األكياس ألنفسهم عند تفريط العجزة وقد بلغين كتابكما تذكران أنكما عهدمتاين وأمر نفسي إيل مهم وما 
ر هذه األمة يقعد بني يدي العدو والصديق والقوي والضعيف ولكل علي يدريكما وكتبتما تذكران أين وليت أم

حصته من العدل وتسأالين كيف يب عند ذلك وإنه ال حول وال قوة إال باهللا وكتبتما ختوفاين بيوم هو آت يوم 
له  جتب فيه القلوب وتعنو فيه الوجوه وتنقطع فيه احلجج وتزيح فيه العلل لعزة ملك قهرهم جبربوته فاخللق

داخرون ينتظرون قضاءه وخيافون عقابه وكأن ذلك قد كان هذا الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل 
بعيد ويأتيان بكل موعود حىت يكون الناس بأعماهلم فريقا يف اجلنة وفريقا يف السعري وكتبتما تذكران أنكما 

يكون يف آخر الزمان أخوان العالنية أعداء أنه س} صلى اهللا عليه وسلم{كنتما حتدثان على عهد رسول اهللا 
السريرة وأن هذا ليس بزمان ذلك والأنتم أولئك وإمنا ذلكم إذا ظهرت الرغبة والرهبة وإذا كانت رغبة الناس 
بعضهم إىل بعض ورهبة بعضهم من بعض يف صالح دنياهم وكتبتما تعوذان باهللا من أن أنزل كتابكما من قليب 

نه من قلوبكما فإنكما كتبتما يل نظرا يل وقد صدقتما وال غىن يب عن كتابكما سوى املكان الذي تنزال
  فتعاهداين بكتبكما والسالم

وذكر املدائين وغريه عن صاحل بن كيسان قال أول كتاب كتبه عمر حني ويل إىل أيب عبيدة يوليه على جند 
  خالد بن الوليد

  دانا من الضاللةأوصيك بتقوى اهللا الذي يبقي ويفين ما سواه الذي ه

وأخرجنا من الظلمات إىل النور وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد فقم بأمرهم الذي حيق هللا عليك ال 
تقدم املسلمني إىل هلكة رجاء غنيمة وال تنزهلم منزال قبل أن تستريده هلم وتعلم كيف مأتاه وال تبعث سرية إال 

 اهللكة وقد أبالك اهللا وأبلى بك فغمض بصرك عن الدنيا وأله يف كثف من الناس وإياك وإلقاء املسلمني يف
  قلبك عنها وإياك أن هتلكك كما أهلكت من كان قبلك فقد رأيت مصارعهم

وعن عباس بن سهل بن سعد قال قدم شداد بن أوس بعهد أيب عبيدة فدفعه إليه وشداد شاك فنزل مع أيب 
فكانا يقومان إليه حىت متاثل فمكث أبو عبيدة مخس عشرة ليلة عبيدة ومعاذ بن جبل يف منزهلما وأمرمها واحد 

يصلي خالد بالناس ويأمر باألمر وما يعلم أن أبا عبيدة األمري حىت جاء كتاب من عمر إىل أيب عبيدة فكره أن 
  خيفيه وكان يف كتابه إليه

ا أما بعد فإنك يف كنف من املسلمني وعدد يكفي حصار دمشق فابعث سراياك يف أرض مح ص ودمشق وم
سوامها من الشام وال يبعثنك قويل هذا على أن تعري عسكرك فيطمع فيك عدوك ولكن انظر برأيك فما 

ا احتجت إليه منهم فاحتبسهم عندك وليكن فيمن حتتبس عندك خالد بن الوليد  استغنيت عنه منهم فسريهم وم
  فإنه ال غىن بك عنه والسالم

اس قال خالد يرحم اهللا أبا بكر لو كان حيا ما عزلين ووىل عمر فوىل أبا عبيدة فلما قرأ أبو عبيدة كتابه على الن
فعاىف اهللا أبا عبيدة كيف مل يعلمين بواليته علي مث أتى أبا عبيدة فقال له رمحك اهللا أنت األمري والوايل علي وال 

أبدا حىت تعلمه من عند تعلمين وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطانك فقال له أبو عبيدة ما كنت ألعلمك به 



ا سلطان الدنيا وإمارهتا فإن كل ما ترى يصري إىل زوال وإمنا حنن إخوان فإننا أمة أخوة أو أمر عليه مل  غريي وم
يضره ذلك يف دينه وال دنياه بل لعل الوايل أن يكون أقرهبما إىل الفتنة وأوقعهما باخلطيئة إال من عصم اهللا 

  وقليل ما هم

  ار إليه أمر دمشق من الفتح والصلح بعد طول احلصار يف خالفة عمر بن اخلطابذكر اخلرب عما ص

  على حنو ما ذكره من ذلك أصحاب فتوح الشام
  فتح دمشق

قالوا وتوىل أبا عبيدة حصار دمشق ووىل خالدا القتال على الباب الذي كان عليه وهو باب الشرقي وواله 
ال فحاصروا دمشق بعد مهلك أيب بكر رمحه اهللا وواليته حوال اخليل إذا كان يوم جيتمع فيه املسلمون للقت

  كامال وأياما
وكان أهلها قد بعثوا إىل قيصر وهو بأنطاكية أن العرب قد حاصرتنا وضيقت علينا وليس لنا هبم طاقة وقد 

فإنا يف  قاتلناهم مرارا فعجزنا عنهم فإن كان لك فينا ويف السلطان علينا حاجة فأمددنا وأغثنا وعجل علينا
  ضيق وجهد وإال فقد أعذرنا والقوم قد أعطونا األمان ورضوا منا من اجلزية باليسري

فأرسل إليهم أن متسكوا حبصنكم وقاتلوا عدوكم فإنكم إن صاحلتموهم وفتحتم حصنكم هلم مل يفوا لكم 
  وأجربوكم على ترك دينكم واقتسموكم بينهم وأنا مسرح إليكم اجليوش يف أثر رسويل

ظروا مدده وجيشه فلما أبطأ عليهم وأحل عليهم املسلمون بالتضييق وشدة احلصار ورأوا أن املسلمني ال فانت
يزدادون كل يوم إال قوة وكثرة بعثوا إىل أيب عبيدة يسألونه الصلح وكان أبو عبيدة أحب إىل الروم وسكان 

  ب إليهم ألنه كان ألينهماالشام من خالد ابن الوليد وكان أن يكون كتاب الصلح من أيب عبيدة أح
وأشدمها منهم استماعا وأقرهبما منهم قربا وكان قد بلغهم أنه أقدمهما هجرة وإسالما فكانت رسل صاحب 

دمشق إمنا تأيت أبا عبيدة وخالد ملح على الباب الذي يليه فأرسل صاحب دمشق إىل أيب عبيدة فصاحله وفتح له 
ففتحه عنوة فقال أليب عبيدة اقتلهم وأسبهم فإين قد فتحتها عنوة باب اجلابية وأحل خالد على باب الشرقي 

  فقال أبو عبيدة ال إين قد أمنتهم

ودخل املسلمون دمشق ومت الصلح وجاء اجليش من قبل أنطاكية مددا ألهل دمشق فلما قدموا بعلبك أتاهم 
آالف فكانوا عشرة آالف  اخلرب بأن دمشق قد افتتحت وكان عليهم درجناران عظيمان كل درجنار على مخسة

  فأقاموا وبعثوا إىل ملكهم خيربونه باملكان الذي هم فيه وباخلرب الذي بلغهم عن دمشق
ة أيب بكر ومعه حممية بن جزء ويرفأ  وذكر أبو جعفر الطربي أن شداد بن أوس هو الذي قدم الشام بوفا

املسلمون فعند ذلك أخربوا أبا عبيدة بوفاة فوجدوا املسلمني بالواقوصة يقاتلون عدوهم فكتموا اخلري حىت ظفر 
  أيب بكر وبواليته حرب الشام وعزل خالد

بن إسحاق أن املسلمني ملا فرغوا من أجنادين ساروا إىل فحل من أرض األردن وقد اجتمعت به  وعن حممد 
الروم رافضة الروم واملسلمون على أمرائهم فاقتتلوا فهزمت الروم ودخل املسلمون فحل وحلقت رافضة 

بدمشق فسار املسلمون إىل دمشق وعلى مقدمة الناس خالد بن الوليد وقد اجتمعت الروم إىل رجل منهم يقال 



تلوا قتاال شديدا مث هزم اهللا الروم فدخلوا دمشق وجثم  له باهان فالتقى املسلمون والروم حول دمشق فاقت
  يب عبيدة بإمارته وعزلاملسلمون عليها فرابطوها حىت فتحت وقد كان الكتاب قدم على أ

خالد فاستحيا أبو عبيدة أن يعلم خالدا حىت فتحت دمشق وجرى الصلح على يدي خالد وكتب الكتاب بامسه 
  فبعد ذلك أظهر أبو عبيدة إمارته فلما صاحلت دمشق حلق باهان صاحب الروم هبرقل

ا تقدم من املساق والتاريخ يف أمر دمشق فذكر على م ا سيأيت أن وقعة الريموك كانت وخالف سيف بن عمرو م
يف سنة ثالث عشرة وأن املسلمني ورد عليهم بالربيد بوفاة أيب بكر بالريموك يف اليوم الذي هزمت الروم يف 

  آخره وأن عمر رمحه اهللا أمرهم بعد الفراغ من الريموك باملسري إىل دمشق
كانت قبلها وأن رافضة فحل هم الذين وزعم أن فحال كانت بعد دمشق خالفا ملا ذكره ابن إسحاق من أهنا 

  صاروا إىل دمشق

وأما الواقدي فزعم أن فتح دمشق كان سنة أربع عشرة وكذا قال ابن إسحاق وزعم أن حصار املسلمون هلا 
كان ستة أشهر وأن وقعة الريموك كانت يف سنة مخس عشرة وبعدها يف تلك السنة بعينها جال هرقل عن 

نه مل يكن بعد الريموك وقعة وسنورد إن شاء اهللا مما أوردوه على اختالفه ما نبلغ به أنطاكية إىل قسطنطينية وأ
  املقصود من اإلمتاع وتذكري الناس بأيام اهللا

ا هزم اهللا جند الريموك وهتافت أهل الواقوصة وفرغ من املقاسم  فأما خرب دمشق من رواية سيف فذكر أنه مل
بن أيب احلمريي واألنفال وبعث باألمخاس وسرحت الوفود  استخلف أبو عبيدة على الريموك بشري بن كعب 

كيال تغتال بردة وال تقطع الروم مواده وخرج أبو عبيدة حىت نزل بالصفرين وهو يريد اتباع الفل وال يدري 
أجيتمعون أو يفترقون فأتاه اخلرب بأهنم أرزوا إىل فحل وبأن املدد قد أتى على دمشق من محص فهو ال يدري 

ا جاءه أبدم ام بالصفرين ينتظر جوابه وكان عمر مل شق يبدأ أم بفحل من بالد األردن فكتب يف ذلك إىل عمر وأق
ا كان استعملهم عليه   فتح الريموك أقر األمراء على م

أبو بكر إال ما كان من عمرو بن العاص وخالد بن الوليد فإنه ضم خالد إىل أيب عبيدة وأمر عمرا مبعونة الناس 
  احلرب إىل فلسطيني مث يتوىل حرهباحىت تصري 

  فلما جاء عمر كتاب أيب عبيدة كتب إليه
أما بعد فابدءوا بدمشق واهندوا فإهنا حصن الشام وبيت مملكتهم واشغلوا عنهم أهل فحل خبيل تكون بإزائهم 

حىت  يف حنورهم وحنور أهل فلسطني وأهل محص فإن فتحها اهللا قبل دمشق فذلك الذي حنب وإن تأخر فتحها
يفتح اهللا دمشق فلينزل دمشق من متسك هبا ودعوها وانطلق أنت وسائر األمراء حىت تغريوا على فحل فإن فتح 

اهللا عليكم فانصرف أنت وخالد إىل محص ودع شرحبيل وعمرا وأخلهما باألردن وفلسطني وأمري كل بلد 
  وجند على الناس حىت خيرجوا من إمارته

فيهم أبو األعور وعمارة بن خمش وهو قائد الناس وكانت الرؤساء تكون من  فسرح أبو عبيدة إىل فحل عشرة
الصحابة فساروا من الصفرين حىت نزلوا قريبا من فحل فلما رأت الروم أن اجلنود تريدهم بثقوا املياه حول 
فحل فأدرغت األرض مث وحلت واغتنم املسلمون ذلك فحبسوا عن املسلمني مثانني ألف فارس وبعث أبو 

ا فكانا بني دمشق وفلسطني ع بيدة ذا الكالع حىت كان بني دمشق ومحص ردءا وبعث علقمة بن حكيم ومسروق



واألمري يزيد وقدم خالد وأبو عبيدة وعمرو وشرحبيل على دمشق فنزلوا حواليها وحاصروا أهلها حصارا 
وهم معتصمون بالدينة يرجون  شديدا حنوا من سبعني ليلة وقاتلوهم قتاال عظيما بالزحوف والترامي واجملانيق

الغياث وهرقل منهم قريب حبمص ومدينة محص بينه وبني املسلمني وذو الكالع بني املسلمني وبني محص على 
  رأس ليلة من دمشق كأنه يريد محص

  وجاءت جنود هرقل مغيثة ألهل دمشق فأشجتها خليول اليت مع ذي

 تصل إليهم فشلوا ووهنوا وأبلسوا وازاد املسلمون طمعا الكالع وشغلتها فلما أيقن أهل دمشق أن األمداد ال
فيهم وكانوا قبل يرون أهنا كالغارات وأنه إذا جاء الربد قفل الناس فسقط النجم واملسلمون مقيمون فعند ذلك 
انقطع رجاء الروم وندموا على دخول دمشق واتفق أن ولد للبطريق الذي دخل على أهل دمشق مولود فصنع 

ا ا كان من خالد  عليه طعام فأكل القوم وشربوا وغفلوا عن مواقفهم وال يشعر بذلك أحد من املسلمني إال م
فإنه كان ال ينام وال ينيم وال خيفى عليه من أمرهم شيء عيونه ذاكية وهو معين مبا يليه قد اختذ حباال كهيئة 

ن قدم هبم وتقدمهم هو والقعقاع بن السالمل وأوهاقا فلما أمسى من ذلك اليوم هند هو ومن معه من جنوده الذي
عمرو ومذعور بن عدي وأمثاهلما وقالوا إذا مسعتم تكبرينا على السور فارقوا إلينا واهندوا للباب وأئتوا من 

الباب الذي كان خالد يليه فقطعوا اخلندق سبحا على ظهورهم القرب مث رموا باحلبال الشرف فلما ثبت هلم 
مث مل يدعا أحبولة إال أثبتاها واألوهاق بالشرف وكان املكان الذي اقتحموا منه وهقان تسلق القعقاع ومذعور 

خندقهم أحصن مكان حييط بدمشق أكثره ماء وأشده مدخال وتوافوا لذلك فلم يبق ممن دخل معه أحد إال رقي 
س السور أو دنا من الباب حىت إذا استووا على السور حدر عامة أصحابه واحندر معهم فكرب الذين على رأ

فنهد املسلمون إىل الباب ومال إىل احلبال بشر كثري فوثبوا فيها وانتهى خالد إىل أول من يليه فأنامهم واحندر 
  إىل الباب فقتل البوابني وثار

أهل املدينة وفزع سائر الناس فأخذوا مواقفهم وال يدرون ما الشأن وتشاغل أهل كل ناحية مما يليهم وقطع 
الباب بالسيوف وفتحوا للمسلمني فأقبلوا عليهم من داخل حىت ما بقي مما يلي باب خالد  خالد ومن معه إغالق

مقاتل إال أنيم وملا شد خالد على من يليه وبلغ منهم الذي أراد عنوة أرز من أفلت إىل أهل األبواب اليت كان 
دعوهم إىل املشاطرة فأبوا وأبعدوا فلم يفجأ هم إال وهم يبوحون هلم بالصلح يليها غري خالد وقد كان املسلمون 

فأجاهبم املسلمون وقبلوا منهم ففتحوا هلم األبواب وقالوا ادخلوا وامنعونا من أهل ذلك الباب فدخل أهل كل 
باب بصلح مما يليهم ودخل خالد مما يليه عنوة فالتقي خالد والقواد يف أوساطها هذا استعراضا وانتهابا وهذا 

خالد جمرى الصلح فصار كل ذلك صلحا وكان صلح دمشق على مقامسة الديار صلحا وتسكينا فأجروا ناحية 
والعقار ودينار على كل رأس وعلى جريب من كل حرث أرض واقتسموا األسالب فكان أصحاب خالد فيها 

كأصحاب سائر القواد ووقف ما كان للملوك ومن صوب معهم فيئا وقسموا لذي الكالع ومن معه وأليب 
وبعثوا بالبشارة إىل عمر وقدم على أيب عبيدة كتاب عمر أن اصرف جند العراق إىل العراق األعور ومن معه 

وأمرهم باحلث إىل سعد ابن مالك فأمر عليهم أبو عبيدة هاشم بن عتبة وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو وعلى 
وكانوا عشرة آالف جمنبتيه عمرو بن مالك الزهري وربعي بن عامر وخرج هاشم حنو العراق يف جند العراق 

إىل من أصيب منهم فأموهم بأناس ممن مل يكن منهم كقيس واألشطر وخرج القواد حنو فحل وخرج علقمة 



ومسروق إىل إيلياء فنزال على طريقها وبقي بدمشق مع يزيد بن أيب سفيان من قواد أهل اليمن عدد وبعث يزيد 
وأبا الزهراء القشريي إىل البثنية وحواران فصاحلومها دحية بن خليفة الكليب يف خيل بعد فتح دمشق إىل تدمر 

  على صلح دمشق ووليا القيام على فتح ما بعثا إليه
ا ذكره   وكان الذي سار على الناس حنو فحل شرحبيل بن حسنة على م

سيف عن أشياخه قالوا وبعث خالدا على املقدمة وأبا عبيدة وعمرا على جمنبتيه وعلى اخليل ضرار بن األزور 
على الرجال عياض وكرهوا أن يصمدوا هلرقل وخلفهم من الروم مثانون ألفا بإزاء فحل ينظرون إليهم فلما و

انتهوا إىل أيب األعور قدموه إىل طربية فحاصرها ونزلوا هم على فحل من أرض من األردن وقد كان أهلها حني 
ملسلمني تلك املياه واألوحال وكتب نزل هبم أبو األعور تركوها وأرزوا إىل بيسان وجعلوا بينهم وبني ا

املسلمون إىل عمر باخلرب وأقاموا بفحل ال يريدون أن يرميوها حىت يرجع جواب عمر وال يستطيعون اإلقدام 
على العدو من مكاهنم ملا دوهنم من األوحال وأصاب املسلمون من ريف األردن أفضل مما فيه املشركون مادهتم 

روم أن يكون املسلمون على غرة فقصدوهم ليال واملسلمون على حذر ال متواصلة وخصبهم رغد ورجاء ال
يأمنون جميئهم وكان شرحبيل ال يبيت وال يصبح إال على تعبئة فلما هجموا على املسلمني غافصوهم ومل 
زموا يناظروهم فاقتتلوا بفحل كأشد قتال اقتتلوا قط ليلتهم ويومهم إىل الليل فأظلم الليل عليهم وقد حاروا فاهن

وقد أصيب رئيسهم سقالر بن خمراق والذي يليه فيهم نسطورس وظفر املسلمون هبم كأحسن الظفر وأهناه 
وركبوهم وهم يرون أهنم على قصد فوجدوهم حيارى ال يعرفون مأخذهم فاسلمتهم هزميتهم وحريهتم إىل 

ال مينعون يد المس وقتلوا يف  الوحل فركبوه وحلق هبم أوائل املسلمني وقد وحلوا فيه فوخزوهم بالرماح وهم
الرداغ فما أفلت من أولئك الثمانني ألفا إال الشريد وكان اهللا يصنع للمسلمني وهم كارهون كرهوا البثوق 
فكانت عونا هلم على عدوهم وآية من اهللا ليزدادوا بصرية وجدا واقتسموا ما أفاء اهللا عليهم وانصرف أبو 

ا بشري بن كعب معهم ومضوا بذي الكالع ومن معه وخلوا شرحبيل بن عبيدة خبالد من فحل إىل محص وصرفو
  حسنة ومن معه

  ذكر بيسان

وملا فرغ شرحبيل من وقعة فحل هند بالناس إىل بيسان ومعه عمرو فنزلوا عليها وأبو األعور والقواد معه على 
الردغة ومسري شرحبيل  طربية وقد بلغ أفناء أهل األردن ما لقيت دمشق وما لقي سقالر والروم بفحل ويف

إليهم فتحصنوا بكل مكان وحصر شرحبيل أهل بيسان أياما مث خرجوا يقاتلونه فقتل املسلمون من خرج إليهم 
  منهم وصاحل بقية أهلها

  ذكر طربية

وبلغ أهل طربية فصاحلوا أبا األعور على أن يبلغهم شرحبيل ففعل وصاحلهم شرحبيل وأهل بيسان على صلح 
شاطروا املسلمني املنازل يف املدائن وما أحاط هبا مما يصلها فيدعوا هلم نصفا ويأخذوا نصفا دمشق على أن ي

وعلى كل رأس دينار كل سنة ومن كل حرث أرض جريب بر أو شعري اي ذلك حرث وأشياء صاحلوهم عليها 



  ونزلت القواد وخيوهلم فيها
   عمر بالفتحومت صلح األردن وتفرقت األمداد يف مدائنها وقراها وكتب إىل

  حديث مرج الروم من رواية سيف أيضا

ا على ذي  قال خرج أبو عبيدة خبالد بن الوليد من فحل إىل محص ومبن تضيف إليهم من الريموك فنزلوا مجيع
الكالع وقد بلغ اخلرب هرقل فبعث توذرا البطريق حىت نزل مبرج دمشق وغرهبا فبدأ أبو عبيدة مبرج الروم 

هجم الشتاء عليهم واجلراح فيهم فاشية فلما نزل على القوم مبرج الروم نازله يوم نزل ومجعهم هذا به وقد 
عليه شنس الرومي يف مثل خيل ت وذرا إمدادا لتوذرا وردءا ألهل محص فنزل يف عسكره على حدة فلما كان 

ى خالدا اخلرب من الليل فر توذرا فأصبحت األرض منه بالقع وكان خالد بإزائه وأبو عبيدة بإزاء شنس وأت
برحيل توذرا إىل جهة دمشق فأمجع رأيه ورأي أيب عبيدة أن يتبعه خالد فأتبعه من ليلته يف جريدة وبلغ يزيد بن 

تلوا وحلق هبم خالد وهم يقتتلون فأخذهم من خلفهم فقتلوا من بني  أيب سفيان ما فعل توذرا فاستقبله فاقت
وقتل يزيد توذرا وأصاب املسلمون ما شاءوا من ظهر وأداة أيديهم ومن خلفهم فلم يفلت منهم إال الشريد 

وثياب وقسم ذلك يزيد على أصحابه وأصحاب خالد مث انصرف يزيد إىل دمشق وانصرف خالد إىل أيب عبيدة 
وبعد خروج خالد يف أثر توذرا ناهد أبو عبيدة شنس فاقتتلوا مبرج الروم فقتلهم أبو عبيدة مقتلة عظيمة حىت 

  من قتالهم وأنتنت منهم امتأل املرج
  األرض وقتل أبو عبيدة شنس وهرب من هرب منهم فلم يقلهم وركب أقفاءهم إىل محص

ذكر معها أوردناه مهذبا مقربا مث نعود إىل  فهذا ما ذكر سيف من حديث دمشق وفحل ومرج الروم وسائر ما 
ا ذكره سيف من بعض الوجوه ذكروه مما  تتمة ما وقع يف كتب فتوح الشام مما خيالف م ليوقف على كل ما 

  اتفقوا عليه واختلفوا فيه
قالوا إن أبا عبيدة ملا ظهر على دمشق أمر عمرو بن العاص باملسري إىل أرض األردن وفلسطني فيكون فيما 

بينهما وال يقدم على املدينتني ومجع الروم هبما ولكن ينزل أطراف الرساتيق ويغري باخليل عليهم من كل جانب 
  من صاحلهويصاحل 

فخرج عمرو حىت واقع أرض األردن فلما بلغ أهل األردن وفلسطني فتح دمشق وتوجه اجليش إليهم هاهلم 
ذلك ورعبهم وأشفقوا على مدائنهم أن تفتح فاجتمع من كان هبا من الروم ونزلوا من حصوهنم ووافاهم أهل 

ه وهو بأنطاكية فبعث إىل أولئك الذين البلد وكثري من نصارى العرب فكثر مجعهم وكتبوا إىل قيصر يستمدون
ا بلغهم خرب فتحها أن يسريوا إليهم أقاموا ببعلبك مل   كان وجههم مددا ألهل دمشق ف

  وكتب عمرو إىل أيب عبيدة
أما بعد فإن الروم قد أعظمت فتح دمشق فاجتمعوا من نواحي األردن وفلسطني فعسكروا وقد تعاقدوا 

ون إىل النساء واألوالد أو خيرجون العرب من بالدهم واهللا مكذب أملهم ومبطل وتواثقوا وحتالفوا باهللا ال يرجع
  قوهلم ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال فاكتب إيل برأيك يف هذا احلديث أرشد

  اهللا رأيك وسددك وأدام رشدك والسالم
م إىل محص وقال وان اهللا تعاىل قد وقدم هبذا الكتاب رسول عمرو وقد استشار أبو عبيدة أصحابه يف املسري هب



فتح هذه املدينة يعين دمشق وهي من أعظم مدائن الشام وقد رأيت أن أسري إىل محص لعل اهللا يفتحها علينا 
  وهذا عمرو بن العاص من ورائنا فلسنا نتخوف أن نؤتى من هناك

 فإنك قد أصبت ووفقت فسر بنا فقال له خالد بن الوليد ويزيد بن ايب سفيان ومعاذ بن جبل ورؤوس املسلمني
  إليهم

فإهنم لكذلك يف هذا الرأي إذ قدم عليهم كتاب عمرو الذي تقدم فلما قرأه أبو عبيدة ألقاه إىل خالد وقال قد 
ا فيه مث قرأوا الكتاب على من حضرهم فقال يزيد أمدد عمرا ومره مبواقعة القوم وأقم  حدث أمر غري ما كن

ة ماذا ترى أنت يا خالد قال أرى أن تنظر ما يصنع هذا اجليش الذي ببعلبك فإن أنت مبكانك فقال أبو عبيد
هم ساروا منها إىل إخواهنم سرت إىل إخوانك فلقيتهم جبماعة املسلمني وإن هم أقاموا أمددت عمرا وبعثت إىل 

ة إىل عمرو هؤالء من يقاتلهم وأقمت أنت مبكانك فقال له نعم ما رأيت فسري أبو عبيدة شرحبيل ابن حسن
  وقال له ال ختالفه فخرج شرحبيل يف ألفني ومثامنائة فقدم على عمرو وعمرو يف ألفني ومخسمائة

وقال أبو عبيدة خلالد ما هلذا اجليش النازل ببعلبك إال أنا وأنت أو يزيد فقال له خالد ال بل أنا أسري إليهم فقال 
  أنت هلم

ه يشيعه فسار معه قليال فقال له خالد ارجع رمحك اهللا إىل فبعثه أبو عبيدة يف مخسة آالف فارس وخرج مع
عسكرك فقال له يا خالد أوصيك بتقوى اهللا وإذا أنت لقيت القوم فال تناظرهم وال تطاوهلم يف حصوهنم وال 
تذرهم يأكلون ويشربون وينتظرون أن تأتيهم أمدادهم وإذا لقيتهم فقاتلهم فإنك إن هزمتهم انقطع رجاؤهم 

ت إىل مدد فأعلمين حىت يأتيك من املدد حاجتك وإن احتجت أن آتيك بنفسي أتيتك إن شاء اهللا مث وإن احتج
  أخذ

  بيده فودعه مث انصرف عنه

وجييء رسول قيصر إىل الذين ببعلبك فأمرهم باللحاق بأولئك الذين اجتمعوا ببيسان فخرجوا إليهم وأخرجوا 
 من أهل محص غضبا لدينهم وشفقا من أن تفتح مدينتهم كما معهم ناسا كثريا من أهل بعلبك وأتاهم ناس كثري

فتحت دمشق فخرجوا وهم أكثر من عشرين ألفا متوجهني إىل اجلمع الذي ببيسان منهم وجاء خالد حىت انتهى 
إىل بعلبك فأخرب اخلرب فأغار على نواحي بعلبك فقتل وسىب واستاق من املغامن شيئا كثريا وأقبل راجعا إىل أيب 

ة فأخربه واجتمع رأيهم على أن يسري أبو عبيدة جبماعة الناس إىل ذلك اجلمع من الروم فقدم خالد يف ألف عبيد
ومخسمائة فارس أمامهم وأمره باإلسراع إىل عمرو وأصحابه ليشد اهللا هبم ظهورهم ولريى الروم أن املسلمني 

م عسكرهم فحمل على أخرياهتم فقتل قد أتوهم فأقبل خالد مسرعا يف آثار الروم فلحقهم وقد دخل أوائله
منهم مقتلة عظيمة وأصاب كثريا من أثقاهلم وأفلت من أفلت منهم منهزمني حىت دخلوا عسكرهم وجاء خالد 

يف خيله حىت نزل قريبا من عمرو ففرح املسلمون هبم وكان عمرو يصلي بأصحابه الذين كانوا معه وخالد 
  يصلي بأصحاب اخليل اليت أقبل فيها

  فحل حسبما يف كتب فتوح الشام وقعة



قالوا فلما بلغ الروم أن أبا عبيدة قد أقبل إليهم حتولوا إىل فحل فنزلوا هبا وجاء املسلمون بأمجعهم حىت نزلوا 
هبم وخرج علقمة بن األرث فجمع من أطاعه من بين القني وجاءت خلم وجذام وعاملة وغسان وقبائل من 

هل البلد من النصارى يراسلون املسلمني فيقدمون رجال ويؤخرون أخرى قضاعة فدخلوا مع املسلمني وأخذ أ
ويقولون أنتم أحب إلينا من الروم وإن كنتم على غري ديننا أنتم أوىف لنا وأراف بنا وأكف عن ظلمنا ولكنهم 

ظهرنا عليكم غلبونا على أمرنا فيقول هلم املسلمون إن هذا ليس بنافعكم عندنا ما مل تعتقدوا منا الذمة وإنا إن 
كان لنا أن نسبيكم ونستعبدكم وإن اعتقدمت منا الذمة سلمتم من ذلك فكانوا يتربصون وينتظرون ما يكون من 
أمر قيصر وقد بلغهم أنه بعث إىل أقاصي بالده وإىل كل من كان على دينه ممن حوله وأهنم يف كل يوم يقدمون 

ا يكون منه وهم م   ع ذلك مبوضعهم بني الثالثني ألفا واألربعني ألفاعليه ويسقطون إليه فهم ينتظرون م
وكان املسلمون حيث نزلوا هبم ليس شيء أحب إليهم من معاجلتهم وكانوا هم ليس شيء أحب إليهم من 
  مطاولة املسلمني رجاء املدد من صاحبهم وألن املسلمني ليسوا يف مثل ما الروم فيه من اخلصب والكفاية

ه بينهم وبني املسلمني ليطاولوهم وأقبل املسلمون خيوضون إليهم املاء وميشوا يف وأقبلت الروم يبثقون امليا
الوحل فلما رأى ذلك الروم وأنه ال مينعهم منهم شيء خرجوا فعسكروا وتيسروا للقتال ووطنوا أنفسهم عليه 

  وكانوا كل يوم
  يف زيادة من األمداد الواصلة إليهم

ك أن يغريوا عليهم وعلى ما حوهلم من القرى والسواد والرساتيق ففعلوا فأمر أبو عبيدة املسلمني حيث بلغه ذل
  وقطعوا عنهم بذلك املادة واملرية

  فلما رأى ذلك ابن اجلعد أتى أبا عبيدة فصاحله على سواد األردن وكتب له كتابا

أغارا فغنم ا فلما انصرفا وكان صفوان بن املعطل ومعن بن يزيد بن األخنس السلميان قد خرجا يف خيل هلما ف
عرضت هلم الروم فقاتلوهم وإمنا كان املسلمون يف حنو من مائة رجل والروم يف مخسة آالف مع درجنار عظيم 

يمتهم وجاء حابس بن سعد  منهم فطاردوهم وصربوا هلم واحتسبوا يف قتاهلم مث إن الروم غلبوهم على غن
مث محلوا عليه فردوه وأصحابه حىت أحلقوهم الطائي يف حنو من مائة رجل فحمل عليهم فزالوا غري بعيد 

باملسلمني مث انصرفوا وقد بغوا وهم يعدون هذا ظفرا ومل يقتلوا أحدا ومل يهزموا مجعا فلما انصرفوا إىل 
عسكرهم أرسلوا إىل أيب عبيدة أن اخرج أنت ومن معك من بالدنا اليت تنبت احلنطة والشعري والفواكه 

رجعوا إىل بالدكم بالد البؤس والشقاء وإال أتيناكم فيما ال قبل لكم به مث مل واألعناب فلستم هلا بأهل وا
  ننصرف عنكم وفيكم عني تطرف

ا لنخرج عنها وقد أورثناها  فرد عليهم أبو عبيدة أما قولكم أخرجوا من بالدنا فلستم هلا بأهل فلعمري ما كن
د اهللا واهللا ملك امللوك يؤيت امللك من يشاء وينزع امللك اهللا ونزعها من أيديكم وإمنا البالد بالد اهللا والعباد عبا

ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وأما قولكم يف بالدنا أهنا بالد البؤس والشقاء فصدقتم إهنا لكذلك وقد 
ني أبدلنا اهللا هبا بالدكم بالد العيش الرفيع والسعر الرخيص واجلناب اخلصيب فال حتسبونا تاركيها وال منصرف

عنها حىت نفنيكم أو خنرجكم منها ولكن أقيموا فواهللا ال جنشمكم أن تأتونا ولنأتينكم إن أنتم أقمتم لنا فال نربح 
  حىت نبيد خضراءكم ونستأصل شأفتكم إن شاء اهللا تعاىل



دون فلما جاءهم ذلك عنهم أيقنوا جبد القوم فأرسلوا إليهم أن ابعثوا إلينا رجال من صلحائكم نسأله عما تري
  وما تسألون وما تدعون إليه وخنربه بذات أنفسنا وندعوكم إىل حظكم إن قبلتم

فأرسل إليهم أبو عبيدة معاذ بن جبل فأتاهم على فرس له فلما دنا منهم نزل عن فرسه مث أخذ بلجامه وأقبل 
معاذ أنا أمسك فرسي إليهم يقوده فقالوا لبعض غلماهنم انطلق إليه فأمسك له فرسه فجاء الغالم ليفعل فقال له 

ال أريد أن ميسكه أحد غريي وأقبل ميشي إليهم فإذا هم هلى فرش وبسط ومنارق تكاد األبصار تغشى منها 
فلما دنا من تلك الثياب قام قائما فقال له رجل منهم أعطين هذه الدابة أمسكها لك وادن أنت فاجلس مع 

معهم وقد بلغهم عنك صالح وفضل فيمن أنت منه فهم هذه امللوك جمالسهم فإنه ليس كل أحد يقدر أن جيلس 
صلى اهللا عليه {يكرهون أن يكلموك جلوسا وأنت قائم فقال هلم معاذ والترمجان يفسر هلم ما يقول إن نبينا 

أمرناأن ال نقوم ألحد من خلق اهللا وال يكون قيامنا إال هللا يف الصالة والعبادة والرغبة إليه فليس قيامي } وسلم
ا للمشي على هذه البسط واجللوس على هذه النمارق اليت استأثرمت هبا على هذا لك م ولكن قمت إعظام

ضعفائكم وإمنا هي من زينة الدنيا وغرورها وقد زهد اهللا يف الدنيا وذمها وهنى عن البغي والسرف فيها فأنا 
ينكم يفهمين ما تقولون أجلس هاهنا على األرض وكلموين أنتم حباجتكم من مث وأقيموا الترمجان بيين وب

ويفهمكم ما أقول مث أمسك برأس فرسه وجلس على األرض عند طرف البساط فقالوا له لو دنوت فجلست 
معنا كان أكرم لك إن جلوسك مع هذه امللوك على هذه اجملالس مكرمة لك وإن جلوسك على األرض متنحيا 

ه الترمجان مبقالتهم جثا على ركبتيه واستقبل القوم صنيع العبد بنفسه فال نراك إال قد أزريت بنفسك فلما أخرب
بوجهه وقال للترمجان قل هلم إن كانت هذه املكرمة اليت تدعونين إليها استأثرمت هبا على من هو مثلكم إمنا هي 
للدنيا فال حاجة لنا يف شرف الدنيا وال يف فخرها وإن زعمتم أن هذه اجملالس والدنيا اليت يف أيدي عظمائكم 

  مستأثرون هبا على ضعفائكم مكرمة ملن كانت يف يده منكم وهم

ا جاء به األنبياء عن  عند اهللا فهذا خطأ من قولكم وجور من فعلكم وال يدرك ما عند اهللا باخلطأ وال خبالف م
اهللا من الزهادة يف الدنيا وأما قولكم إن جلوسي على األرض متنحيا صنيع العبد بنفسه أال فصنيع العبد بنفسه 

صنعت أنا عبد من عبيد اهللا جلست على بساط اهللا وال استأثر من مال اهللا بشيء على إخواين من أولياء اهللا 
وأما قولكم أزريت بنفسي يف جملسي فإن كان ذلك إمنا هو عندكم وليس كذلك عند اهللا فلست أبايل كيف 

د اهللا فقد أخطأمت خطأ بينا ألن كانت منزليت عندكم إذا كنت عند اهللا على غري ذلك وإن قلتم أن ذلك عن
أحب عباد اهللا إىل اهللا املتواضعون هللا القريبون من عباد اهللا الذين ال يشغلون أنفسم بالدنيا وال يدعون التماس 

  نصيبهم من اآلخرة
فلما فسر هلم الترمجان هذا الكالم نظر بعضهم إىل بعض وتعجبوا مما مسعوا منه وقالوا لترمجاهنم قل له أنت 

فضل أصحابك فلما قال له قال معاذ اهللا أن أقول ذلك وليتين ال أكون شرهم فسكتوا عنه ساعة ال يكلمونه ا
وتكلموا فيما بينهم فلما رأى ذلك قال لترمجاهنم إن كانت هلم حاجة يف كالمي وإال انصرفت عنهم فلما 

نا وتركتم أرض احلبشة وليسوا منكم أخربهم قالوا قل له أخربونا ما تطلبون وإالم تدعون وملاذا دخلتم بالد
ببعيد وأهل فارس وقد هلك ملكهم وهلك ابنه وإمنا ميلكهم اليوم النساء وحنن ملكنا حي وجنودنا عظيمة وإن 

أنتم افتتحتم من مدائننا مدينة أو من قرانا قرية أو من حصوننا حصنا أو هزمتم لنا جندا أظننتم أنكم ظفرمت 



ربنا وفرغتم مما وراءنا وحنن عدد جنوم السماء وحصى األرض وأخربونا مب تستحلون جبماعتنا أو قطعتم عنكم ح
  قتالنا وأنتم تؤمنون بنبينا وكتابنا

أفهم عين إن  فلما قالوا هذا القول وفسره الترمجان ملعاذ سكتوا فقال معاذ للترمجان أقد فرغوا قال نعم قال ف
وأول ما أدعوكم إليه } صلى اهللا عليه وسلم{والصالة على حممد أول ما أنا ذاكر محدا هللا الذي ال إله إال هو 

وأن تصلوا صالتنا وتستقبلوا قبلتنا وأن تستسنوا بسنة } صلى اهللا عليه وسلم{أن تؤمنوا باهللا وحده ومبحمد 
  نبينا

ننا لكم ما وتكسروا الصليب وجتتنبوا شرب اخلمر وأكل حلم اخلنزير مث أنتم منا وحنن منكم وأنتم إخواننا يف دي
لنا وعليكم ما علينا وإن أبيتم فأدوا اجلزية يف كل عام إلينا عن يد وأنتم صاغرون فإن أنتم أبيتم هاتني 

اخلصلتني فليس شيء مما خلق اهللا حنن قابلوه منكم فابرزا إلينا حىت حيكم اهللا بيننا وهو خري احلاكمني فهذا ما 
  نأمركم به وما ندعوكم إليه

دخلكم بالدنا وتركتم أرض احلبشة وليسوا منكم ببعيد وأهل فارس وقد هلك ملكهم فإين وأما قولكم ما أ
أخربكم عن ذلك ما بدأنا بقتالكم أن يكونوا آثر عندنا منكم إنكم مجيعا لسواء وما حابيناهم بالكف عنهم إذ 

يا أيها الذين آمنوا قاتلوا } صلى اهللا عليه وسلم{بدأنا بكم ولكن اهللا تبارك وتعاىل أنزل يف كتابه على نبينا 
التوبه فكنتم أقرب إلينا منهم فبدأنا بكم لذلك مث لقد  ١٢٢الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 

أتتهم طائفة منا بعدنا فإهنم اليوم ليقاتلوهنم وإنا لنرجو أن يعزهم اهللا ويفتح عليهم وأما قولكم إن ملكنا حي 
وم السماء وحصى األرض وتؤيسونا من الظهور عليكم فإن األمر يف ذلك ليس وإن جنودنا عظيمة وإنا عدد جن

إليكم وإن األمور كلها هللا وكل شيء يف قبضته وقدرته وإذا أراد شيئا فإمنا يقول له كن فيكون فإن يكن 
نا أقررناه وإن ملككم هرقل فإمنا ملكنا حنن اهللا تبارك وتعاىل وأمرينا رجل منا إن عمل فينا بكتاب ربنا وسنة نبي

غري عزلناه وال حيتجب منا وال يتكرب علينا وال يستأثر علينا يف فيئنا الذي أفاء اهللا عز وجل علينا وهو فيه 
كرجل منا وأما جنودنا فإهنا وإن عظمت وكثرت حىت تكون أكثر من جنوم السماء وحصى األرض فإنا ال نثق 

وة ونتوكل على اهللا ونثق به وكم من فئة قليلة قد أعزها اهللا هبا وال نتكل عليها ولكنا نتربأ من احلول والق
يلة غلبت فئة  ونصرها وأعاهنا وكم من فئة كثرية قد أذهلا اهللا سبحانه وأهاهنا قال اهللا تبارك وتعاىل كم من فئة قل

  البقرة ٢٤٩كثرية بإذن اهللا واهللا مع الصابرين 
  بينا وكتابنا فأنا أخربكموأما قولكم كيف تستحلون قتالنا وأنتم مؤمنون بن

عن ذلك حنن نؤمن بنبيكم ونشهد أنه عبد من عباد اهللا ورسول من رسل اهللا وأن مثله عند اهللا كمثل آدم خلقه 
من تراب مث قال له كن فيكون وال نقول إنه اهللا وال إنه ثاين اثنني وال ثالث ثالثة وال أن هللا عز وجل ولدا وال 

أخرى ال إله إال هو تعاىل عما تقولون علوا كبريا وأنتم تقولون يف عيسى قوال عظيما  صاحبة وال أن مع اهللا آهلة
كما جتدونه يف كتابكم وكما } صلى اهللا عليه وسلم{ولو أنكم قلتم يف عيسى كما نقول وآمنتم بنبوة نبينا 

اكم وواليناكم وقاتلنا عدوكم نؤمن حنن بنبيكم وأقررمت مبا جاء به من عند اهللا ووحدمت اهللا ما قاتلناكم بل ساملن
  معكم



ا بيننا وبينكم إال متباعدا وقد بقيت خصله وحنن عارضوها  فلما فرغ معاذ من خماطبتهم قالوا له ما نرى م
عليكم فإن قبلتموها منا فهو خري لكم وإن أبيتم فهو شر لكم نعطيكم البلقاء وما وإىل أرضكم من سواد 

ن مدائننا ونكتب عليكم كتابا نسمي فيه خياركم وصلحاءكم ونأخذ فيه األردن وتتحولون عن بقية أرضنا وع
عهودكم ومواثيقكم أن ال تطلبوا من أرضنا غري ما صاحلناكم عليه وعليكم بأهل فارس فقاتلوهم وحنن نعينكم 

  عليهم حىت تقتلوهم أو تظهروا عليهم
ا يف أيديكم مما مل نظهر عليه ومنعتمونا  فقال هلم معاذ هذا الذي تعطوننا هو كله يف أيدينا ولو أعطيتمونا مجيع م

ا   خصلة من اخلصال الثالث اليت وصفت لكم ما فعلن
فغضبوا وقالوا أنتقرب منك وتتباعد منا اذهب إىل أصحابك فواهللا إنا لنرجو أن نقرنكم غدا يف احلبال فقال 

ها أذلة وأنتم صاغرون مث انصرف إىل أيب معاذ أما يف احلبال فال ولكن واهللا لتقتلننا عن آخرنا أو لنخرجنكم من
  عبيدة فأخربه مبا قالوا وما رد عليهم فإهنم لكذلك إذ بعثوا إىل أيب عبيدة

إنك بعثت إلينا رجال ال يقبل النصف وال يريد الصلح فال ندري أعن رأيك ذلك أم ال وإنا نريد أن نبعث إليك 
  رجال منا يعرض عليك النصف

  بلت ذلك منه فلعله يكون خريا لنا ولك وإن أبيت فال نراه إال شرا لكويدعوك إىل الصلح فإن ق

فقال له أبو عبيدة ابعثوا من شئتم فبعثوا إليه رجال منهم طويال أمحر أزرق فلما جاء املسلمني مل يعرف ابا عبيدة 
قالوا له هو ذا فنظر من القوم ومل يدر أفيهم هو أم ال ومل ير هيبة مكان أمري فقال يا معشر العرب أين أمريكم 

فإذا هو بأيب عبيدة جالسا على األرض عليه الدرع وهو متنكب القوس ويف يده أسهم يقلبها فقال له أنت أمري 
هؤالء الناس قال نعم قال فما جلوسك على األرض أرأيت لو كنت جالسا على وسادة أو كان حتتك بساط 

ال أبو عبيدة إن اهللا ال يستحيي من احلق ألصدقنك أكان ذلك واضعك عند اهللا أو مباعدك من اإلحسان فق
عما قلت ما أصبحت أملك دينارا وال درمها وما أملك إال فرسي وسالحي ولقد احتجت أمس إىل نفقة فلم 
تكن عندي حىت استقرضت أخي هذا يعين معاذا نفقة كانت عنده فأقرضنيها ولو كان عندي أيضا بساط أو 

دو ن أصحايب وإخواين وأجلس على أألرض أخي املسلم الذي ال أدري لعله عند وسادة ما كنت ألجلس عليه 
اهللا خري مين وحنن عباد اهللا منشي على أألرض ونأكل على أألرض وجنلس عليها ونضطجع عليها وليس بناقصنا 

  ذلك عند اهللا شيئا بل يعظم اهللا به أجورنا ويرفع به درجاتنا هات حاجتك اليت جئت هلا
إنه ليس شيء أحب إىل اهللا من اإلصالح وال أبغض إليه من البغي والفساد وإنكم قد دخلتم فقال الرومي 

بالدنا فظهر منكم فيها الفساد والبغي وقل ما بغى قوم وأفسدوا يف األرض إال عمهم اهللا هبالك وإنا نعرض 
تموه إن شئتم أعطيناكم دينارين دينارين وثوبا ثوبا وأع طيناك أنت ألف دينار ونعطي عليكم أمرا فيه حظ إن قبل

األمري الذي فوقك يعنون عمر بن اخلطاب ألفي دينار وتنصرفون عنا وإن شئتم أعطيناكم البلقاء وما إىل 
  أرضكم من سواد األردن

وخرجتم من مدائننا وأرضنا وكتبنا فيما بيننا وبينكم كتابا يستوثق فيه بعضنا من بعض باألميان املغلظة لتقومن 
  نفني مبا عاهدنا اهللا عليهمبا فيه ول



فقال أبو عبيدة إن اهللا تعاىل بعث فينا رسوال تنبأه وأنزل عليه كتابا حكيما وأمره أن يدعو الناس إىل عبادته 
رمحة منه للعاملني فقال هلم إن اهللا إله واحد عزيز حكيم علي جميد وهو خالق كل شيء وليس كمثله شيء 

ال تتخذوا معه إهلا آخر فإن كل شيء يعبده الناس دونه فهو خلقه وإذا أتيتم فوحدوا اهللا الذي ال إله إال هو و
املشركني فأدعوهم إىل اإلميان باهللا ورسوله واإلقرار مبا جاء به من ربه فمن آمن وصدق فهو أخوكم يف دينكم 

أبوا أن يؤمنوا له ما لكم وعليه ما عليكم ومن أىب فاعرضوا عليهم أن يؤدوا اجلزية عن يد وهم صاغرون فإن 
أو يؤدوا اجلزية فقاتلوهم فإن قتيلكم احملتسب بنفسه شهيد عند اهللا يف جنات النعيم وقتيل عدوكم يف النار فإن 

  قبلتم ما مسعتم فذاكم وإن أبيتم فأبرزا إلينا حىت حيكم اهللا بيننا وهو خري احلاكمني
واهللا على ذلك إين ألراكم ستتمنون أنكم قبلتم منا  قال الرومي فقد أبيتم إال هذا فقال أبو عبيدة نعم فقال أما

دون ما عرضنا عليكم فقال أبو عبيدة ال واهللا ال نقبل هذا منك وال من غريك أبدا فانصرف الرومي رافعا يديه 
  إىل السماء يقول اللهم إنا قد أنصفناهم فأبوا اللهم فانصرنا عليهم

بحوا أيها الناس وأنتم حتت راياتكم وعلى مصافكم فأصبح ووثب أبو عبيدة مكانه فسار يف الناس وقال أص
  الناس وخرجوا على تعبئتهم ومصافهم

  وكتب أبو عبيدة إىل عمر
لعبد اهللا عمر أمري املؤمنني من أيب عبيدة بن اجلراح سالم عليك فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو أما بعد 

مع أهلها وقد سارع إليهم أهل البلد ومن كان على دينهم من  فإن الروم قد أقبلت فنزلت طائفة منهم فحال
العرب وقد أرسلوا إيل أن اخرجوا من بالدنا فإنكم لستم هلذه البالد اليت تنبت احلنطة والشعري والفواكه 

  واألعناب أهال واحلقوا ببالدكم بالد الشقاء
طينا اهللا عهدا أن ال ننصرف عنكم وفيكم عني والبؤس فإن أنتم مل تفعلوا سرنا إليكم مبا ال قبل لكم به مث أع

  تطرف فأرسلت إليهم

ا لنخرج عنها وقد أورثناها اهللا تعاىل ونزعها  اما قولكم أخرجوا من بالدنا فلستم ملا تنبت أهال فلعمري ما كن
ينزع امللك ممن من أيديكم وإمنا البالد بالد اهللا والعباد عباد اهللا وهو سبحانه ملك امللوك يؤيت امللك من يشاء و

  يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء
وأما ما ذكرمت من بالدنا وزعمتم أهنا بالد البؤس والشقاء فقد صدقتم وقد أبدلنا اهللا هبا بالدكم بالد العيش 
الرفيع والسعر الرخيص واجلناب اخلصيب فال حتسبونا تاركيها وال منصرفني عنها ولكن أقيموا لنا فواهللا ال 

  تياننا ولنأتينكم إن أقمتم لناجنشمكم إ
وكتبت إليك حني هنضت إليهم متوكال على اهللا راضيا بقضاء اهللا واثقا بنصر اهللا فكفانا اهللا وإياك كيد كل 

كائد وحسد كل حاسد ونصر اهللا أهل دينه نصرا عزيزا وفتح هلم فتحا يسريا وجعل هلم من لدنه سلطانا نصريا 
  والسالم عليك

هذا الكتاب إىل نبطي من أنباط الشام وقال له أئت به أمري املؤمنني مث هنض هو إىل الروم ودفع أبو عبيدة 
جبماعة املسلمني فدنا منهم وتعرضت خيل املسلمني هلم فلم خيرجوا يومئذ فانصرف املسلمون عنهم من غري 

بو عبيدة بعثه أول قتال وتأخر النبطي عن املسري حىت انصرف املسلمون فذهب عند ذلك بالكتاب وقد كان أ



ا كان من أمر املسلمني فإن  بلغت م النهار فلما قدم على عمر رمحه اهللا وقرأ كتابه قال له وحيك هل علمت أو 
أبا عبيدة كتب إيل خيربين أنه كتب إيل حني هنض إىل املشركني فقال له أصلحك اهللا فإين مل أبرح يومئذ حىت 

تعرضت خيلهم هلم فلم خيرج النصارى إليهم فانصرف املسلمون رجع املسلمون عنهم وكانوا زحفوا إليهم و
  إىل عسكرهم وهم أطيب شيء أنفسا وأحسن شيء حاال قال فأنت ما حبسك يومئذ إىل العشي مل

تقبل بالكتاب وقد دفعه إليك أبو عبيدة أول النهار قال ظننت أنك ستسألين عما سألتين عنه الساعة فأحببت 
ألين عنه قال له عمر وحيك ما دينك قال نصراين قال وحيك أفما يدلك عقلك هذا أن يكون عندي علم ما تس

الذي أرى على أن تسلم وحيك أسلم فهو خري لك قال فقد أسلمت فقال عمر احلمد هللا الذي يهدي من يشاء 
  إذا يشاء مث كتب معه إىل أيب عبيدة بن اجلراح

و أما بعد فإن كتابك جاءين بنفري الروم إليك ومنزهلم الذي سالم عليك فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال ه
نزلوا به ورسالتهم اليت أرسلوها وبالذي رجعت إليهم فيما سألوك وقد سددت حبجتك وأوتيت رشدك فإن 
أتاكم كتايب هذا وأنتم الغالبون فكثريا ما يكون من ربنا اإلحسان وإن أتاكم وقد أصابكم نكب أو قرح فال 

زنوا وال تستكينوا وأنتم األعلون وإهنا دار اهللا وهو فاحتها عليكم فاصربوا إن اهللا مع الصابرين هتنوا وال حت
وأعلم أنك مىت لقيت عدوك فاستعنت باهللا عليهم وعلم منك الصدق نصرك عليهم فقل إذا أنت لقيتهم اللهم 

صرهم وأظهر فلجهم وال تكلهم إىل أنت الناصر لدينك املعز ألوليائك الناصر هلم قدميا وحديثا اللهم فتول ن
  أنفسهم فيعجزوا عنها وكن أنت الصانع هلم واملدافع عنهم برمحتك إنك أنت الويل احلميد

فأقبل الرسول هبذا إىل أيب عبيدة وكان أبو عبيدة بعد ذلك اليوم الذي زحف فيه إىل الروم فلم خيرجوا إليه 
و عبيدة يومئذ يف الرجالة فخرجت إىل خالد خيل هلم عظيمة سرح إليهم من الغد خالدا يف اخليل ومل خيرج أب

فأقبلت حنوه فقال لقيس بن هبرية وكان من أشد الناس بأسا واشده نكاية يف العدو ومباشرة هلم بعد خالد يا 
قيس أخرج إىل هذا اخليل فخرج إليهم قيس فحمل عليهم مرارا ومحلوا عليه فقاتلهم قتاال شديدا مث أقبلت 

ى عظيمة للروم فقال خالد مليسرة بن مسروق اخرج إليهم فخرج ميسرة فقاتلهم قتاال شديدا مث خيل أخر
خرجت إليهم من الروم خيل أخرى عظيمة هي أعظم من اخليلني مجيعا عليها بطريق عظيم من بطارقتهم فجاء 

  حىت إذا دنا من خالد أمر بشطر خيله فحملت على خالد وأصحابه فلم يتخلخل أحد منهم
مث إنه مجعهم مجيعا فحمل هبم فلم يربح أحد من املسلمني فلما رأى ذلك الرومي انصرف فقال خالد ألصحابه 
إنه مل يبق من جد القوم وألحدهم وال قوهتم إال ما قد رأيتم فأمحلوا معي يا أهل اإلسالم محلة واحدة وأتبعوهم 

شف من يليه منهم ومحل قيس بن هبرية على الذين وال تقلعوا عنهم رمحكم اهللا مث محل عليهم خالد مبن معه فك
كانوا يلونه فهزمهم وكشفهم ومحل ميسرة على الذين كانوا يلونه فهزمهم وأتبعهم املسلمون يقتلوهنم و 
يقصفون بعضهم على بعض حىت اضطروهم إىل عسكرهم وقد رأوا ما أصاهبم فانكسروا ووهنوا وهابوا 

مون إىل عسكرهم وقد قرت أعينهم واجتمعوا إىل أيب عبيدة وهم املسلمني هيبة شديدة وانصرف املسل
مسرورون مبا أراهم اهللا يف عدوهم من عونه هلم عليهم فقال له خالد إن هزميتنا خيل املشركني قد دخل رعبها 
قلوب مجاعتهم فكلهم قلبه مرعوب متخوف ملثلها منا مرة أخرى فناهض القوم غدا بالغداة ما دام رعب هذه 



ااهلز   مية يف قلوهبم فإنك إن أخرت قتاهلم أياما ذهب رعبها من قلوهبم واجترؤوا علين
  قال أبو عبيدة فأهنضوا على بركة اهللا غدا بالغداة

قال عمرو بن مالك القيسي ومل يكن شيء أحب إىل الروم من التطويل ودفع احلرب انتظارا ملدد وال شيء 
  اغأحب إىل املسلمني من املناجزة وتعجيل الفر

وقال عبد اهللا بن قرط ملا كانت الليلة اليت خرجنا يف صبيحتها إىل أهل فحل خرج إلينا أبو عبيدة يف الثلث 
الباقي من الليل فلم يزل يعىب ء الناس وحيرضهم حىت إذا اصبح صلى بالناس فكان إىل التغليس أقرب منه إىل 

هاشم بن عتبة وعلى الرجالة سعيد بن زيد وعلى التنوير مث إنه جعل على ميمنته معاذ بن جبل وعلى ميسرته 
  اخليل خالد بن الوليد مث زحف أبو عبيدة بالناس وأخذوا يزفون زفا رويدا على رسلهم

وركب أبو عبيدة فاستعرض الصف من أوله إىل آخره يقف على كل راية وكل قبيلة ويقول عباد اهللا استوجبوا 
ين عباد اهللا ليبشر من قتل منكم بالشهادة ومن بقي بالنصر والغنيمة من اهللا النصر بالصرب فإن اهللا مع الصابر

ولكن وطنوا أنفسكم على القتال والطعن بالرماح والضرب بالسيوف والرمي بالنبل ومعانقة األقران فإنه واهللا 
  ما يدرك ما عند اهللا إال بطاعته والصرب يف املواطن املكروهه التماس رضوانه

حىت أطل على الروم فلما خرجوا إليه يف اخليل والرجل مجيعا وقالوا إن العرب أفرس على وتقدم خالد يف اخليل 
اخليل منا وخيلنا ال تكاد تثبت خليلهم فأخرجوا إليهم يف اخليل والرجال وكان خالد قد هزم خيلهم باألمس 

ف من صفوفهم فكان ذلك أيضا مما محلهم على اخلروج على هذه التعبئة خرجوا وهم مخسة صفوف فأول ص
جعلوا فيه الفارس بني راجلني رامح وناشب وجعلوا صفا من اخليل وراء هذا الصف وجعلو له جمنبتني مث صفوا 
ثالثة صفوف أخر رجاال كلهم مث أقبلوا حنو املسلمني وهم حنو مخسني ألفا فكان أول من لقيهم خالد بن الوليد 

ا وأخذوا يزحفو ن إليه ويرشقونه بالنشاب وجعل ينكص هو وأصحابه يف اخليل فأخذ ال جيد عليهم مقدم
وراءهم وأخذت الروم تقدم عليهم وهم يتأخرون حىت انتهوا إىل صفهم ودافعت أعجاز كثري من خيلهم 

صدور رجاهلم مث إن خالدا بعث إىل قيس بن هبرية أن أخرج يف خيلك حىت تأيت ميسرهتم فتحمل عليها وقال 
هم يف خيلك وضمها إليك كتيبة واحدة فإذا رأيتنا قد محلنا وانتقض صفهم مليسرة بن مسروق قف قبالة صف

  فأمحل على من يليك منهم
وكان خالد قسم خيله أثالثا فجعل للمرادي قيس بن هبرية ثلثها ومليسرة بن مسروق العبسي ثلثها وكان هو 

حىت إذا ارتفع عليهم أخرجوا إليه يف ثلثها فخرج خالد يف ثلث اخليل اليت معه حىت انتهى إىل ميمنتهم فعالها 
  خيال هلم كيما تشغله واصحابه فلما دنت منه قال اهللا أكرب اهللا أخرجهم

لكم من رجالتهم شدوا عليهم مث استعرضهم فشد عليهم وشد معه أصحابه جبماعة خيلهم فهزمهم اهللا ووضعوا 
ينتهوا إىل ميمنتهم وارتفع قيس بن  السالح والسيوف فيهم حيث شاءوا فصرعوا منهم أكثر من سبعني قبل أن

هبرية إىل مسريهتم فأخرجوا إليه خيال كما صنعوا خبالد فحمل عليهم قيس فهزمهم وضرهبم حىت انتهى إىل 
تلى عظيمة وكان واثلة بن األسقع يف خيل قيس بن هبرية فخرج له بطريق من  ميسرهتم وقتل منهم بشر كثري وق

  يف محلتهكبارهم فربز له واثلة وهو يقول 
  ليث وليث يف جمال ضنك



  كالمها ذو أنف ومعك
  أجول جول صارم يف العرك
  أو يكشف اهللا قناع الشك
  مع ظفري حباجيت ودركي

  الرجز
  مث محل على البطريق فضربه ضربة قتله هبا ومحلوا بأمجعهم حىت اضطروا الروم إىل عسكرهم ووقفوا بإزائهم

كنا أشفقنا يومئذ على خيلنا أول النهار مث أحسن اهللا فما هو إال أن رأينا قال هاشم بن عتبة رمحه اهللا واهللا لقد 
خيلنا قد نصرنا اهللا على خيلهم فدعوت الناس إيل وأمرهتم بتقوى اهللا مث نزلت فهززت راييت مث قلت واهللا ال 

ه ما أعلم أن أردها حىت أركزها يف صفهم فمن شاء فليتبعين ومن شاء فليتخلف عين قال فو الذي ال إله غري
أحدا من أصحاب راييت ختلف عين حىت انتهيت إىل صفهم فنضحونا بالنشاب فجثونا على الركب واتقيناهم 

  بالدرق مث ثرت بلوائي وقلت ألصحايب شدوا عليهم أنا فداؤكم فإهنا غنيمة الدنيا
ا وضاربناهم واآلخرة فشددت وشدوا معي فأستقبل عظيما منهم قد أقبل حنوي فأوجزه الرمح فخر ميت

بالسيوف ساعة يف صفهم ومحل عليهم خالد من قبل ميسرهتم فقتلهم قتال ذريعا وانتقضت صفوفهم من قبل 
خالد ومن قبلي وهند إليهم أبو عبيدة بالناس وأمر اخليل اليت كانت تليه من خيل خالد فحملت عليهم فكانت 

  هزميتهم

ه فينا منزلة وحال حسنة قال فقلت يف نفسي قد بلغين أن وقال عمرو بن مالك القيين عن أبيه كان منا رجل ل
صاحب العرب هذا يعين أبا عبيدة رجل صدق فو اهللا آلتينه فألصحبنه وألتعلمن منه قال فكنت آتيه وأخرج 

معه إذا خرج إىل عسكره فلما كان ذلك اليوم أقبل حىت كان إىل جنب أيب عبيدة فألظ به ال يفارقه قال فو اهللا 
يقص علينا ويقول كونوا عباد اهللا أولياء اهللا وارغبوا فيما عند اهللا أشد من رغبتكم يف الدنيا وال تواكلوا لرأيته 

فتخاذلوا وليغن كل رجل منكم قرنه وأقدموا إقدام من يريد بإقدامه ثواب اهللا وال يكن من لقيكم من عدوكم 
سلمون معه حتت راياهتم ببصرية وسكينة أصرب على باطلهم منكم على حقكم مث هنض ميشي إليهم وهنض امل

  ودعة وحسن رعة ومحل قيس بن هبرية على الروم من قبل ميسرهتم فقصف بعضهم على بعض
  وعن حيىي بن هاىن ء املرادي أن قيسا قطع يومئذ ثالثة أسياف وكسر بضعة عشر رحما وكان يقاتل ويقول

  ال يبعدن كل فىت كرار
  ماضي اجلنان شاحب صبار

  اخليل باإلدبارحني هتم 
  يقدم إقدام الشجاع الضاري

  الرجز
وقال سامل بن ربيعة محل ميسرة بن مسروق يومئذ وحنن معه يف اخليل فحملنا على القلب وقد أخذ صف الروم 
ينتقض من قبل ميسرهتم وميمنتهم ومل ينته اإلنتقاض إىل القلب بعد فثبتوا لنا وقاتلونا قتاال شديدا فصرع ميسرة 

اعتركا ساعة فقتلهميسرة مث شد عن فرسه و صرعت معه وجرح فرسي فعار ويعتنق ميسرة رجال من الروم ف



عليه آخر وقد أعي ميسرة فاعتركا ساعة فصرعه الرومي وجلس على صدره وأشد عليه فأضرب وجه الرومي 
ضربه بالسيف فأطرت قحفة فوقع ميتا ووثب ميسرة وانربى إيل رجل منهم فضربين ضربة دير يب منها وي

ميسرة فيصرعه وركبنا منهم عدد كثري فأحاطوا بنا وظننا واهللا أنه اهلالك إذ نظرنا فإذا حنن نسمع نداء املسلمني 
وتكبريهم وإذا صفوفهم قد انتهت إلينا وراياهتم قد غشيتنا فكربنا واشتدت ظهورنا فانقشع الروم عنا ومحل 

  دخلوا عسكرهم عليهم خالد من قبل ميمنتهم فدق بعضهم على بعض حىت

وعن نوفل بن مساحق عن أبيه أن خالدا قاتل يومئذ قتاال شديدا ما قاتل مثله أحد من املسلمني وما كان إال 
حديثا ومثال ملن حضره ولقد كان يستعرض صفوفهم ومجاعتهم فيحمل عليهم حىت خيالطهم مث جيالدهم حىت 

  يفرقهم ويهزمهم ويكثر القتل فيهم
عم أنه قتل يف ذلك اليوم أحد عشر رجال من الروم من بطارقتهم وأشدائهم وأهل قال ولقد مسعت من يز

  الشجاعة منهم وكان يقاتلهم ويقول
  أضرهبم بصارم مهند

  ضرب صليب الدين هاد مهتد
  الراجز) ال واهن احلول وال مفند ( 

اإلسالم إن هذا اليوم وعن سهل بن سعد قال كان معاذ بن جبل يومئذ من أشد الناس بأسا وكان يقول يا أهل 
ملا بعده من األيام غضوا أبصاركم رمحكم اهللا وأقدموا إقدام األسد على عدوكم وال تفارقوا راياتكم وال تزولوا 

ا عنيفا وال تشاغلوا عنهم بغنائمهم وال مبا يف عسكرهم فإين أخاف أن يكون هلم  عن مصافكم وسوقوهم سوق
بوهم حىت ال تروا هلم مجعا وال عليكم عطفة فال تقوم لكم بعدها قائمة  إن تفرقتم وشغلتكم من غنائمهم فاطل

  صفا
فمضى املسلمون كما وصف هلم على راياهتم وصفوفهم يقدمون عليهم وجعلت صفوف الروم تنتقض وتدبر 

وخيل املسلمني تكردهم وتقتلهم وحتمل عليهم وال تقلع عنهم فقتلوا منهم يف املعركة حنوا من مخسة آالف 
ا يف عسكرهم حيث دخلوا حنوا من ألفني وخرجوا عباديد منهزمني وخيل املسلمني تتبعهم وتقتلهم حىت وقتلو

اقتحموا يف فحل وفحل مطلة على أهوية حتتها املاء فتحصنوا فيها وأصاب املسلمون منهم حنوا من ألفي أسري 
  فقتلهم املسلمون وأقبل أبو عبيدة حىت دخل عسكرهم وحوى ما فيه

اهللا بن قرط الثمايل مررت يومئذ بعمرو بن سعيد بن العاص قبل هزمية املشركني ومعه رجال من  وقال عبد
املسلمني سبعة أو مثانية وإنه ألمامهم حنو العدو وإنه ليقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فال 

زا إىل فئة فقد باء بغضب من اهللا ومأواه جهنم تولوهم األدبار ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحي
األنفال مث يقول لكن اجلنة واهللا نعم املصري وملن هي هي واهللا ملن شرى نفسه اليوم هللا  ١٦ - ١٥وبئس املصري 

وقاتل يف سبيل اهللا مث يقول إيل يا أهل اإلسالم أنا عمرو بن سعيد بن العاص ال تفروا فإن اهللا يراكم ومن يره 
يفر عن نصر دينه ميقته فاستحيوا من اهللا ربكم أن يراكم تطيعون أبغض خلقه إليه وهو الشيطان الرجيم اهللا 

  وتعصونه
  وهو الرمحن الرحيم



قال عبد اهللا بن قرط وقد كان العدو محل علينا محلة منكرة فرقت بيين وبني أصحايب فانتهيت إىل عمرو وهو 
نا بواجد اليوم يف هذا العسكر رجال أقدم صحبة وال أقرب قرابة من يقول هذا القول فقلت يف نفسي واهللا ما أ

من هذا الرجل فدنوت منه ومعي الرمح وقد أحاطت به من الروم مجاعة } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
فحملت عليهم فأصرع أحدهم مث أقبلت إليه فوقفت معه مث قلت يا ابن أيب أحيحة أتعرفين فقال يل نعم يا أخا 

يف فقلت له مل تبعد هم اإلخوان واجلريان واحللفاء ولكين أخو مثالة عبد اهللا بن قرط فقال يل مرحبا بك أنت ثق
أخي يف اإلسالم وهو أقرب النسب أما واهللا لئن استشهدت وكفى باهللا شهيدا ألشهدن لك ولئن شفعت 

لدم قد مأل عينيه وإذا هو ال ألشفعن لك قال فنظرت إىل وجهه فإذا هو مضروب على حاجبه بالسيف وإذا ا
يستطيع أن يطرف وال يفتح عينيه من الدم فقلت له أبشر خبري فإن اهللا معافيك من هذه الضربة ومنزل النصر 

على اإلسالم قال أما النصر ألهل اإلسالم فأنزل اهللا فعجل وأما أنا فجعل اهللا يل هذه الضربة شهادة وأهدي إيل 
أهنا بعرض أيب قبيس وواهللا لوال أن يقتل بعض من حويل ألقدمت على هذا العدو أخرى مثلها فو اهللا ما أحب 

  حىت أحلق بريب يا أخي إن ثواب الشهادة عظيم وإن الدنيا قل ما يسلم منها أهلها
قال فما كان بأسرع من أن شد علينا منهم مجاعة فمشى إليهم بسيفه فضارهبم ساعة وهو أمام الناس وثار بينهم 

ددنا عليهم فصرعنا منهم عدة وإذا حنن بعمرو بن سعيد صريعا وإذا هو قد بضع وبه أكثر من ثالثني الغبار فش
  ضربة وكانوا حنقوا عليه وحردوا ملا رأوا من شدة قتاله فقطعوه بأسيافهم يرمحه اهللا

 وقتل أيضا هناك من قريش من بين سهم سعيد بن عمرو وسعيد بن احلارث بن قيس واحلارث بن احلارث
  وغلب املسلمون على األرض

أقام املسلمون على احلصن وقد  واحتووها وصار من بقي من العدو يف احلصن وقد قتل اهللا منهم مقتلة عظيمة ف
غلبوا على سواد األردن وأرضها وكل ما فيها وطلبوهم بالنزول إليهم على أن يؤمنوهم فأبوا وذلك أنه بلغهم 

ن يقال له املنذر بن عمرو فجاء يف مجع عظيم من الروم ميد أهل فحل أن ملك الروم بعث إليهم رجال من غسا
  فلم يبلغهم حىت هزمهم اهللا وأذهلم فكان أراد أن جييء حىت يدخل معهم حصنهم

وكانت طائفة قد جاءوا بعد وقعة فحل بيوم فقال خالد ما أظن هؤالء ينبغي لنا أن نعطيهم أنصباء قوم قاتلوا 
ليه فقال علقمة ابن األرث القيسي مل أصلحك اهللا ال جتعلهم شركاءنا وقد جاءوا على هذا الفيء وغلبوا ع

بعياهلم يسريون ويغدون ويروحون لينصروا اإلسالم وجياهدوا يف سبيل اهللا أفإن املسلمون سبقوهم بساعة من 
  شركهمالنهار ال يشركوهنم وهم أخواهنم وأنصارهم فقال خالد ننظر قال أبو عبيدة ما نرى إال أن ن

فلما بلغ قضاعة أن املنذر بن عمرو قد دخل بطن األردن جاء علقمة بن األرث إيل أيب عبيدة فقال إن املنذر بن 
دعه حىت يدنو فقال أصلحك اهللا ابعث معي خيال فأنا  عمرو قد نزل بطن األردن أفال تبعث إليه املسلمني فقال 

دعه حىت يدنو فخرج إىل أصحابه فقال ملن مل يشهد الوقعة منهم وملن  أكفيكه فقال ال ال تقربنه لست آذن لك 
شهدها وهلم خيل وقوة اخرجوا بنا حىت نلقي املنذر بن عمرو فإين أرجو أن نصادمه مغترا فنقتله فنذهب إن 
شاء اهللا بأجرها وشرف ذكرها فتابعوه فأقبل حىت إذا دنا من عسكر املنذر ابن عمرو محل اخليل عليهم من 

وهم غازون فهزمهم وأتبعهم اخليل تثفنهم وتقتلهم يف كل جانب وأغارت رجالته يف العسكر جانب العسكر 
تله وأخذ فرسه ورجع إىل أيب عبيدة  رفاحتووا ما فيه وحلق علقمة باملنذر فجاراه ساعة حىت دنا منه فطعنه وق



ال ألومك وقد عصيتين وإين ألكره أن ألومك وقد فتح اهللا  وقد جاءه خربه فقال له أبو عبيدة إين ألكره أن 
عليك ورأى أبو عبيدة إين ألكره أن ألومك وقد فتح اهللا عليك ورأى أبو عبيدة أن يسهم هلم مع املسلمني 

  فقامسوهم ما كان يف عسكر املنذر فلم يصيبوا منها إال اليسري
  وكتب أبو عبيدة إىل عمر رمحهما اهللا

ؤمنني من أيب عبيدة بن اجلراح سالم عليك فإين أمحد إليك اهللا بسم اهللا الرمحن الرحيم لعبد اهللا عمر أمري امل
الذي ال إله إال هو أما بعد فاحلمد هللا الذي أنزل على املسلمني نصره وعلى الكافرين رجزه أخرب أمري املؤمنني 

يرون أن ال أصلحه اهللا أنا لقينا الروم وقد مجعوا لنا اجلموع العظام فجاءونا من رءوس اجلبال وأسياف البحار 
غالب هلم من الناس فربزوا إلينا وبغوا علينا وتوكلنا على اهللا تعاىل ورفعنا رغبتنا إىل اهللا وقلنا حسبنا اهللا ونعم 
الوكيل فنهضنا إليهم خبيلنا ورجلنا وكان القتال بني الفريقني مليا من النهار أهدى اهللا فيه الشهادة لرجال من 

بن سعيد بن العاص وضرب اهللا وجوه املشركني وأتبعهم املسلمون يقتلوهنم  املسلمني رمحهم اهللا منهم عمرو
ويأسروهنم حىت اعتصموا حبصنهم وانتهب املسلمون عسكرهم وغلبوا على بالدهم وأنزهلم اهللا من صياصيهم 

ار الفلج وقذف الرعب يف قلوهبم فامحد اهللا يا أمري املؤمنني أنت ومن قبلك من املسلمني على إعزاز الدين وإظه
  على املشركني وادع اهللا لنا بتمام النعمة والسالم عليك

وملا رأى أهل فحل أن أرض األردن قد غلب عليها املسلمون سألوا الصلح على أن يعفي هلم عن أنفسهم وأن 
يؤدوا اجلزية ومن كان فيهم من الروم إن أحب حلق بالروم وخلي بالد األردن وإن أحب أن يقيم ويؤدي 

أقام فصاحلهم املسلمون وكتبوا هلم كتابا وخرج منهم من كان أقبل من الروم يف تلك السنة وتبقى معهم اجلزية 
من كان تبنبك قبل ذلك بالبلد واختذ الضياع وتزوج هبا وولد له فيها فأقاموا على أن يؤدوا اجلزية هم وسائر 

  من كان معهم يف احلصن
  لقرى فاختلف فيهموأما من عداهم من أهل األردن أهل األرض وا

املسلمون ألخذهم ذلك عنوة وغلبتهم عليه بغري صلح فقالت طائفة نقتسمهم وقالت طائفة نتركهم فكتب أبو 
  عبيدة إىل عمر

بسم اهللا الرمحن الرحيم أما بعد فإن اهللا جل ثناؤه ذا املن والفضل والنعم العظام فتح على املسلمني أرض 
ن يقروا أهلها على أن يؤدوا اجلزية إليهم ويكونوا عمار األرض ورأت طائفة األردن فرأت طائفة من املسلمني أ

  أن يقتسموهم فاكتب إلينا يا أمري املؤمنني برأيك يف ذلك أدام اهللا لك التوفيق يف مجيع األمور والسالم
  فكتب إليه عمر

اح سالم عليك فإين أمحد إليك اهللا بسم اهللا الرمحن الرحيم من عبد اهللا عمر أمري املؤمنني إىل أيب عبيدة بن اجلر
الذي ال إله إال هو أما بعد فقد بلغين كتابك تذكر إعزاز اهللا أهل دينه وخذالنه أهل عدوانه وكفايته إيانا مؤنة 

من عادانا فاحلمد هللا على إحسانه فيما مضى وحسن صنيعه فيما غرب الذي عاىف مجاعة املسلمني وأكرم 
 فهنيئا هلم رضا رهبم وكرامته إياهم ونسأل اهللا أن ال حيرمنا أجرهم وال يفتنا بعدهم بالشهادة فريقا من املؤمنني

ذكرت من أمر  فقد نصحوا اهللا وقضوا ما عليهم ولرهبم كانوا حيفدون وألنفسهم كانوا ميهدون وقد فهمت ما 
زية للمسلمني ويكونوا األرض اليت ظهر عليها وعلى أهلها املسلمون فقالت طائفة نقر أهلها على أن يؤدوا اجل



يما كتبت فيه ففرق يل من الرأي فيما سألتين عنه أين  لألرض عمارا ورأت طائفة أن يقتسموهم وإين نظرت ف
رأيت أن تقرهم وجتعل اجلزية عليهم وتقسمها بني املسلمني ويكونوا لألرض عمارا فهم أعلم هبا وأقوى عليها 

كان يكون ملن يأيت بعدنا من املسلمني واهللا ما كانوا ليجدوا إنسانا  أرأيتم لو أنا أخذنا أهلها فاقتسمناهم من
يكلمونه وال ينتفعون بشيء من ذات يده وإن هؤالء يأكلهم املسلمون ما داموا أحياء فإذا هلكنا وهلكوا أكل 

جلزية وكف أبناؤنا أبناءهم أبدا ما بقوا وكانوا عبيدا ألهل اإلسالم ما دام دين اإلسالم ظاهرا فضع عليهم ا
ظلمهم واإلضرار هبم وأكل أمواهلم إال   عنهم السباء وامنع املسلمني من 

  حبقها والسالم عليك
  فلما جاء أبا عبيدة هذا الرأي من عمر عمل به وكان رأيه ورأي عمر يف ذلك واحدا

  فقال علقمة بن األرث القيين يف يوم فحل
  وحنن قتلنا كل واف سباله
  طقمن الروم معروف النجار من
  نطلق بالبيض الرقاق نساءهم

  وأبنا إىل أزواجنا مل تطلق
  نصرعهم يف كل فج وغائط
  كأهنم بالقاع معزى احمللق

ا   فكم من قتيل أوهطته سيوفن
  كفاحا وكف قد أطارت وأسوق

  الطويل

  فتح محص فيما حكاه أصحاب فتوح الشام

العرب الذين معه فجمعنا بعدما ظهرنا  عن حمرز بن أسد الباهلي قال دعا أبو عبيدة رؤوس املسلمني وفرسان
ا أهل إيلياء واجتمعت بقيسارية مجوع عظام مع أهلها  على فحل وفرغنا من األردن وأرضها وقد حتصن من

وأهلها مل يزالوا كثريا فقال أبو عبيدة يا أهل اإلسالم إن اهللا قد أحسن إليكم وألبسكم عافية جمللة وأمنا واسعا 
روم وفتح لكم احلصون والقالع والقرى واملدائن وجعلكم هلذه الدار دار امللوك وأظهركم على بطارقة ال

أربابا وجعلها لكم منزال وقد كنت أردت النهوض بكم إىل أهل إيلياء وأهل قيسارية فكرهت أن آتيهم وهم يف 
سي هلم جوف مدينتهم متحرزون متحصنون ومل آمن أن يأتيهم مدد من جندهم وأنا نازل عليهم قد حبست نف

عن افتتاح األرض ومل أدر لعل من يف طاعيت إذا رأوين قد شغلت نفسي هبم أن يرجعوا إليهم وأن ينقضوا العهد 
الذي بيين وبينهم فرأيت أن أسري إىل دمشق مث أسري يف أرضها إىل من مل يدخل طاعيت منهم مث أسري إىل محص 

ن يوم األربعاء واخلميس واجلمعة مث ندنو من ملك الروم فإن قدرنا عليها وإال تركناها وال نقيم عليها أكثر م
وننظر ما يريد مبكانه الذي هو به فإن اهللا نفاه عن مكانه ذلك مل تبق بالشام قرية وال مدينة إال ساملت وصاحلت 

  وأعطت اجلزية ودخلت يف الطاعة



ا فنعم الرأي رأيك فأمضه وسر بنا إذا بدا لك   فقال املسلمون مجيع
ا وكان لكل ملمة ولكل شدة فقال له سر رمحك اهللا يف اخليل فخرج فيها وخلف عمرو بن العاص فدعا خالد

يف أرض األردن ويف طائفة من أرض فلسطني مما يلي أرض العرب وجاء خالد حىت توىل أرض دمشق فاستقبله 
  الذين كانوا صاحلوا املسلمني 
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اخللفاء: كتاب  لثالثة  اهللا وا تضمنه من مغازي رسول  ء مبا    االكتفا
األندلسي: املؤلف لكالعي  لربيع سليمان بن موسى ا ا و   أب

مث إن أبا عبيدة جاء من الغد فخرجوا أيضا فاستقبلوه مبا حيب فلبث يومني أو ثالثة مث أمر خالدا فسار حىت بلغ 
أقبل قبل بعلبك حىت نزل عليها فخرج إليه منها رجل فأرسل إليهم بعلبك وأرض البقاع فغلب على أرض البقاع و

فرسانا من املسلمني حنوا من مخسني فيهم ملحان بن زياد الطائي وقنان ابن دارم العبسي فحملوا عليهم حىت 
  أقحموهم احلصن فلما رأوا ذلك بعثوا يف طلب الصلح فأعطاهم ذلك أبو عبيدة وكتب هلم كتابا

محص فجمع له أهلها مجعا عظيما مث استقبلوه جبوسية فرماهم خبالد بن الوليد فلما نظر إليهم خالد  مث إنه خرج حنو
قال يا أهل اإلسالم الشدة الشدة مث محل عليهم خالد ومحل املسلمون معه فولوا منهزمني حىت دخلوا مدينتهم وبعث 

محص فطاردهم قليال مث محل عليهم فهزمهم خالد ميسرة بن مسروق فاستقبل خيال هلم عظيمة عند هنري قريب من 
وأقبل رجل من املسلمني من محري يقال له شرحبيل فعرض له منهم فوارس فحمل عليهم وحده فقتل منهم سبعة مث 
جاء إىل هنر دون محص مما يلي دير مسحل فنزل عن فرسه فسقاه وجاء حنو من ثالثني فارسا من أهل محص فنظروا 

حنوه فلما رأى ذلك أقحم فرسه وعرب املاء إليهم مث ضرب فرسه فحمل عليهم فقتل أول إىل رجل واحد فأقبلوا 
  فارس مث الثاين مث الثالث مث الرابع مث اخلامس مث

اهنزموا وتبعهم وحده فلم يزل يقتل واحدا واحدا حىت انتهوا إىل دير مسحل وقد صرع منهم أحد عشر رجال 
  أهل الدير باحلجارة حىت قتلوه رمحه اهللا فاقتحموا جوف الدير واقتحم معهم فرماه

وجاء ملحان بن زياد وعبد اهللا بن قرط وصفوان بن املعطل إىل املدينة فأخذوا يطيفون هبا يريدون أن خيرج إليهم 
أهلها فلم خيرجوا وجاء املسلمون حىت نزلوا على باب الرسنت فزعم النضر بن شفي أن رجال من آل ذي الكالع 

مدينة محص وذلك أنه محل من جهة باب الشرقي فلم يرد وجهه شيء فإذا هو يف جوف املدينة  كان أول من دخل
فلما رأى ذلك ضرب فرسه فخرج كما هو على وجهه وال يرى إال أنه قد هلك حىت خرج من باب الرسنت فإذا 

  هو يف عسكر املسلمني
بوا حنو امللك فإن ظفرمت به فنحن كلنا وحاصر املسلمون أهل محص حصارا شديدا فأخذوا يقولون للمسلمني اذه

لكم عبيد فأقام أبو عبيدة على باب الرسنت بالناس وبث اخليل يف نواحي أرضهم فأصابوا غنائم كثرية وقطعوا عنهم 
املادة واملرية واشتد عليهم احلصار وخشوا السباء فأرسلوا إىل املسلمني يطلبون الصلح فصاحلهم املسلمون وكتبوا 

باألمان على أنفسهم وأمواهلم وكنائسهم وعلى أن يضيفوا املسلمني يوما وليلة وعلى أن على أرض محص هلم كتابا 
  مائة ألف دينار وسبعني ألف دينار وفرغوا من الصلح وفتحوا باب املدينة للمسلمني فدخلوها وأمن بعضهم بعضا

  وكتب أبو عبيدة إىل عمر رضي اهللا عنهما
د اهللا عمر أمري املؤمنني من أيب عبيدة بن اجلراح سالم عليك فإين أمحد إليك اهللا الذي ال بسم اهللا الرمحن الرحيم لعب

  إله إال هو
أما بعد فأمحد اهللا الذي أفاء علينا وعليك يا أمري املؤمنني أفضل كورة بالشام أكثرها أهال وقالعا ومجعا وخراجا 

يا أمري املؤمنني أصلحك اهللا أنا قدمنا بالد محص وهبا  وأكبتهم للمشركني كبتا وأيسره على املسلمني فتحا أخربك
من املشركني عدد كثري واملسلمون يزفون إليهم ببأس شديد فلما دخلنا بالدهم ألقى اهللا الرعب يف قلوهبم ووهن 



بوا كيدهم وقلم أظفارهم فسألونا الصلح وأذعنوا بأداء اخلراج فقبلنا منهم وكففنا عنهم ففتحوا لنا احلصون واكتت
  منا األمان وقد وجهنا اخليول إىل الناحية اليت هبا ملكهم وجنوده

  نسأل اهللا ملك امللوك وناصر اجلنود أن يعز املسلمني بنصره وأن يسلم املشرك اخلاطئ بذنبه والسالم عليك
  فكتب إليه عمر

لينا من القالع ومكن لنا يف أما بعد فقد بلغين كتابك تأمرين فيه حبمد اهللا على ما أفاء علينا من األرض وفتح ع
البالد وصنع لنا ولكم وأبالنا وإياكم من حسن البالء فاحلمد هللا على ذلك محدا كثريا ليس له نفاد وال حيصى له 
تعداد وذكرت أنك وجهت اخليول حنو البالد اليت فيها ملك الروم ومجوعهم فال تفعل ابعث إىل خيلك فأضممها 

  ل ونرى من رأينا ونستعني اهللا ذا اجلالل واإلكرام على مجيع أمرنا والسالم عليكإليك وأقم حىت ميضي هذا احلو
فلما أتى أبا عبيدة الكتاب دعا رءوس املسلمني فقال هلم إين قد كنت قدمت ميسرة بن مسروق إىل ناحية حلب 

ني فكتب إيل أن أصرف وأنا أريد اإلقدام والغارة على ما دون الدرب من أرض الروم وكتبت بذلك إىل أمري املؤمن
إىل خيلي وأن أتربص هبم احلول حىت يرى من رأيه فقالوا مل يألك أمري املؤمنني واملسلمني نظرا وخريا فسرح إىل 

  ميسرة وقد كان أشرف على حلب ودنا منها فيجامعه كتاب إىل ميسرة
وننظر ما يأمرنا به خليفتنا  أما بعد فإذا لقيت رسويل فأقبل معه ودع ما كنت وجهتك إليه حىت نرى من رأينا

  والسالم
  فأقبل ميسرة يف أصحابه حىت انتهى إىل أيب عبيدة حبمص فنزل معه

وخرج أبو عبيدة فعسكر بالناس ودعا خالد بن الوليد فقال له اخرج إىل دمشق فأنزهلا يف ألف رجل من املسلمني 
كون بكل جانب من الشام طائفة من املسلمني فهو وأقيم أنا هاهنا ويقيم عمرو بن العاص يف مكانه الذي هو فيه في

أقوى لنا عليها وأحرى أن نضبطها فخرج خالد يف ألف رجل حىت أتى دمشق وهبا سويد بن كلثوم بن قيس 
القرشي من بين حمارب بن فهر وكان أبو عبيدة خلفه هبا يف مخسمائة رجل فقدم خالد فعسكر على باب من أبواهبا 

  ونزل سويد يف جوفها

عن أدهم بن حمرز بن أسد الباهلي قال أول راية دخلت أرض محص ودارت حول مدينتها راية ميسرة بن مسروق و
ولقد كانت أليب أمامة راية وأليب راية وإن أول رجل من املسلمني قتل رجال من املشركني أليب إال أن يكون رجل 

رجال فكان أيب يقول أنا أول رجل من املسلمني قتل من محري فإنه حل هو وأيب مجيعا فكل واحد منهما قتل يف محلته 
رجال من املشركني حبمص ال أدري ما احلمريي فإين محلت أنا وهو فقتل كل رجل منا يف محلته رجال وال أخال إال 

  أين قتلت قتيلي قبل قتيله
ف إىل الكتاب ولقد وقال أدهم إين ألول مولود حبمص وأول مولود فرض له هبا وأول من رئى فيها بيده كتف خيتل

  شهدت صفني وقاتلت
وقال عبد اهللا بن قرط عسكر أبو عبيدة وحنن معه حول محص حنوا من مثان عشرة ليلة وبث عماله يف نواحي أرضها 

واطمأن يف عسكره وذهبت منهزمة الروم من فحل حىت قدمت على ملك الروم بأنطاكية وخرجت فرسان من 
  وي األموال والغىن والقوة منهم ممن كانفرسان الروم ورجال من عظمائهم وذ

  أوطن بالشام فدخلوا قيسارية وحتصن أهل فلسطني بإيلياء



وملا قدمت املنهزمة على هرقل دعا رجاال منهم فقال هلم أخربوين ويلكم عن هؤالء القوم الذين تلقوهنم أليسوا 
عافا وما لقيناهم يف موطن إال وحنن أكثر منهم بشرا مثلكم قالوا بلى قال فأنتم أكثر أم هم قالوا حنن أكثر منهم أض

قال ويلكم فما بالكم تنهزمون إذا لقيتموهم فسكتوا فقام شيخ منهم فقال أنا أخربك أيها امللك من أين يؤتون قال 
فأخربين قال إهنم إذا محل عليهم صربوا وإذا محلوا مل يكذبوا وحنن حنمل فنكذب وحيمل علينا فال نصرب قال وما 

م كما تصفون وهم كما تزعمون قال الشيخ ما أراين إال قد علمت من أين هذا قال له ومن أين هذا قال من بالك
أجل أن لقوم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وإنا نشرب 

يرضيه ونفسد يف األرض قال صدقتين اخلمر ونرتكب احملارم وننقض العهد ونأمر مبا يسخط اهللا وننهي عما 
ألخرجن من هذه القرية وألدعن هذه البلدة وما يل يف صحبتكم من خري وأنتم هكذا قال نشدتك اهللا أيها امللك أن 

تفعل تدع سورية جنة الدنيا للعرب وخترج منها وملا تقاتل وجتهد قال قد قاتلتموهم غري مرة بأجنادين وفحل 
ومحص ويف غري موطن كل ذلك تنهزمون وتفرون وتغلبون قال الشيخ حولك من الروم ودمشق واألردن وفلسطني 

  عدد احلصى والثرى والذر مل يلقهم منهم إنسان مث تريد أن خترج منها وترجع هبؤالء مجيعا من قبل أن يقاتلوا
  فإن هذا الشيخ ليكلمه إذ قدم عليه وفد قيسارية وإيلياء وسيأيت خربهم بعد إن شاء اهللا

ذكر الطربي عن سيف أن هرقل ملا بلغه اخلرب مبقتل أهل املرج أمر أمري محص باملضي إليها وقال له إنه بلغين يعين و
  عن املسلمني أن طعامهم حلوم اإلبل وشراهبم ألباهنا وهذا الشتاء فال تقاتلوهم إال يف كل يوم بارد فإنه

  ل يف عسكره ذلك حىت أتى الرهاال يبقى إىل الصيف منهم أحد هذا جل طعامه وشرابه وارحت

وأقبل أبو عبيدة حىت نزل على محص وأقبل خالد بعده حىت ينزل عليها فكان أهلها يغادون املسلمني ويراوحوهنم يف 
كل يوم بارد ولقي املسلمون هبا بردا شديدا والروم حصارا طويال فأما املسلمون فصربوا ورابطوا وأفرغ اهللا عليهم 

صر حىت انصرم الشتاء وإمنا متسك الروم باملدينة رجاء أن يهلكهم الشتاء فكانوا يتواصون فيما الصرب وأعقبهم الن
بينهم ويقولون متسكوا فإهنم جفاة فإذا أصاهبم الربد تقطعت أقدامهم مع ما يأكلون ويشربون فكانت الروم ترجع 

ع أحد منهم حىت إذا اخننس الشتاء وقد سقطت أقدام بعضهم يف خفافهم وإن املسلمني لفي النعال ما أصيب أصب
قام فيهم شيخ هلم يدعوهم إىل مصاحلة املسلمني قالوا كيف وامللك يف عزه وملكه ليس بيننا وبينهم شيء فتركهم 

وقام فيهم آخر وقال ذهب الشتاء وانقطع الرجاء فما تنتظرون قالوا الربسام فإمنا يسكن يف الشتاء ويثور يف 
يعانون وألن تأتوهم بعهد وميثاق خري من أن تؤخذوا عنوة أجيبوين حممودين قبل أن  الصيف قال إن هؤالء قوم

جتيبوين مذمومني فقالوا شيخ خرف وال علم له باحلرب وأثاب اهللا املسلمني على صربهم أيام محص فيما حكي عن 
ة زلزلت معها الروم بعض أشياخ من غسان وبلقني أن زلزل بأهل محص وذلك أن املسلمني ناهدوهم فكربوا تكبري

يف املدينة وتصدعت احليطان ففزعوا إىل رؤسائهم وذوي رأيهم ممن كان يدعوهم إىل املساملة فلم جييبوهم وأذلوهم 
بذلك مث كربوا الثانية فتهافتت دور كثرية وحيطان وفزعوا إىل رؤسائهم وذوي رأيهم فقالوا أال ترون إىل عذاب 

كم فأشرفوا ينادون الصلح الصلح وال يشعر املسلمون مبا حدث فيهم فأجابوهم اهللا فأجابوهم ال يطلب الصلح غري
وقبلوا منهم على أنصاف دورهم وعلى أن يترك املسلمون أموال ملوك الروم وبنياهنم ال ينزلونه عليهم فتركوه هلم 

  فصاحل بعضهم على صلح دمشق على دينار وطعام على كل جريب أبدا

عضهم على قدر طاقته إن زاد ماله زيد عليه وإن نقص نقص وعلى هذين الوجهني كان أيسروا أو أعسروا وصاحل ب
  صلح دمشق واألردن وولوا معاملة ما جال ملوكهم عنه



  حديث محص آخر
قالوا وغزى هرقل أهل محص يف البحر واستمد أهل اجلزيرة واستشار أهل محص فأرسلوا إليه بأنا قد عاهدنا 

  فنخاف أن ال ننصر
بو عبيدة خالد فأمده مبن معه مجيعا مل خيلف أحدا فكفر أهل قنسرين بعده وتابعوا هرقل وكان أكثر من واستمد أ

  هنالك تنوخ احلاضر
ودنا هرقل من محص وعسكر وبعث البعوث إىل محص فأمجع املسلمون على اخلندقة والكتاب إىل عمر إال ما كان 

  وكتبوا إىل عمر واستصرخوهمن خالد فإن املناجزة كانت رأيه فخندقوا على محص 
وجاء الروم ومن أمدهم حىت نزلوا عليهم فحصروهم وبلغت أمداد اجلزيرة ثالثني ألفا سوى أمداد قنسرين من 

  تنوخ وغريهم فبلغوا من املسلمني كل مبلغ
يط وجاء الكتاب إىل عمر وهو موجه إىل مكة للحج فمضى حلجة وكتب إىل سعد بن أيب وقاص إن أبا عبيدة قد أح

  به ولزم حصنه فبث املسلمني باجلزيرة واشغلهم باخليول عن أهل محص وأمد أبا عبيدة بالقعقاع بن عمرو
فخرج القعقاع ممدا أليب عبيدة وخرجت اخليول حنو الرقة ونصيبني وحران فلما وصلوا اجلزيرة وبلغ ذلك الروم 

ني إليها فتحصنوا ونزل عليهم املسلمون فيها وملا الذين كانوا منها وهم حبمص تقوضوا إىل مدائنهم وبادروا املسلم
دنا القعقاع من محص راسلت طائفة من تنوخ خالدا ودلوه وأخربوه مبا عندهم من اخلرب فأرسل إليهم خالد واهللا 

  لوال أين يف سلطان غريي ما
ة فساموا سائر تنوخ ذلك باليت قللتم أم كثرمت أو أقمتم أو ذهبتم فإن كنتم صادقني فانفشوا كما انفش أهل اجلزير

فأجابوهم وراسلوا خالدا إن ذلك إليك فإن شئت فعلنا وإن شئت أن خترج علينا فننهزم بالروم وأوثقوا له فقال بل 
  أقيموا فإذا خرجنا فاهنزموا هبم

فقال املسلمون أليب عبيدة قد أنفش أهل اجلزيرة وقد ندم أهل قنسرين وواعدوا من أنفسهم وهم العرب فاخرج 
بنا وخالد ساكت فقال يا خالد ما لك ال تتكلم فقال قد عرفت الذي كان من رأيي فلم تسمع من كالمي قال 

فتكلم فإين أمسع منك وأطيعك قال فاخرج باملسلمني فإن اهللا تعاىل قد نقص من عدهتم وبالعدد يقاتلون وحنن إمنا 
  نقاتل منذ أسلمنا بالنصر فال جتفلك كثرهتم

  بيدة الناس فحمد اهللا وأثىن عليه وقالقالوا فجمع أبو ع
أيها الناس إن هذا يوم له ما بعده أما من حي منكم فإنه يصفوا له ملكه وقراره وأما من مات منكم فإهنا الشهادة 
فأحسنوا باهللا الظن وال يكرهن إليكم املوت أمر اقترفه أحدكم دون الشرك توبوا إىل اهللا وتعرضوا للشهادة فإين 

يقول من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل } صلى اهللا عليه وسلم{أوان الكذب أين مسعت رسول اهللا أشهد وليس 
  اجلنة

فكأمنا كانت بالناس عقل تنشطت فخرج هبم وخالد على امليمنة وقيس على امليسرة وأبو عبيدة يف القلب وعلى 
جال يف مائة فاهنزم أهل قنسرين بالروم باب املدينة معاذ بن جبل فاجتلدوا هبا فإهنم كذلك إذ قدم القعقاع متع

فاجتمع القلب وامليمنة على قلبهم وقد انكسر أحد جناحيه فما أفلت منهم خمرب وذهبت امليسرة على وجهها وآخر 
  من أصيب منهم مبرج الديباج انتهوا إليه فكسروا سالحهم وألقوا بالمهم ختففا فأصيبوا وتغنموا

  يدة فخطبهم وقال هلم ال تتكلوا وال تزهدوا يف الدرجاتوملا ظفر املسلمون مجعهم أبو عب



  فتح قنسرين

وبعث بعد فتح محص خالد بن الوليد إىل قنسرين فلما نزل باحلاضر زحف إليه الروم وعليهم ميناس وهو رأس 
لروم فماتوا الروم وأعظمهم فيهم بعد هرقل فالتقوا باحلاضر فقتل ميناس ومن معه مقتلة عظيمة مل يقتلوا مثلها فأما ا

على دمه حىت مل يبق منهم أحد وأما أهل احلاضر فأرسلوا إىل خالد أهنم عرب وأهنم إمنا حشدوا ومل يكن من رأيهم 
  حربه فقبل منهم وتركهم

وملا بلغ ذلك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال أمر خالد نفسه يرحم اهللا أبا بكر هو كان أعلم الرجال مين وكان 
 بن حارثة عند قيامه باألمر وقال إين مل أعزهلما عن ريبة ولكن الناس عظمومها فخشيت أن يوكلوا قد عزله واملثىن

  إليهما
ويروى أنه قال حني ويل واهللا ألعزلن خالد بن الوليد واملثىن بن حارثة ليعلما أن اهللا إمنا ينصر دينه ال إيامها فلما 

  كان من أمر خالد يف قنسرين ما كان رجع عن رأيه
سار خالد حىت نزل على قنسرين فتحصنوا منه فقال إنكم لو كنتم يف السحاب حلملنا اهللا إليكم أو ألنزلنكم إلينا و

فنظروا يف أمرهم وذكروا ما لقي أهل محص وقنسرين فسألوه الصلح على مثل صلحها فأىب إال على إخراب املدينة 
  فأخرهبا

و القسطنطينية وأفلت رجل من الروم كأن أسريا يف أيدي واتطأت محص وقنسرين فعند ذلك خنس هرقل وخرج حن
املسلمني فلحق هبرقل فقال له أخربين عن هؤالء القوم فقال أحدثك كأنك تنظر إليهم فرسان بالنهار ورهبان بالليل 
تين ما يأكلون يف ذمتهم إال بثمن وال يدخلون إال بسالم يقفون على من حارهبم حىت يأتوا عليه فقال لئن كنت صدق

  لريثن ما حتت قدمي هاتني
وكان هرقل كلما حج بيت املقدس فخلف سورية وظعن يف أرض الروم التفت فقال السالم عليك يا سورية تسليم 
مودع مل يقض منك وطره وهو عائد فلما توجه املسلمون حنو محص عرب املاء فنزل الرها فلم يزل هبا حىت إذا فتحت 

إىل مششاط حىت إذا فصل منها حنو أرض الروم على شرف فالتفت حنو سورية  قنسرين وقتل ميناس خنس عند ذلك
وقال عليك السالم يا سورية سالما ال اجتماع بعده وال يعود إليك رومي أبدا إال خائفا حىت يولد املولود املشؤوم 

  ويا ليته ال يولد ما أحلى فعله وما أمر عاقبته على الروم مث مضى حىت نزل قسطنطينية
  ا مقتضب من أحاديث متفرقة ذكرها سيف يف كتابهوهذ

  مجع الروم للمسلمني

مث نعود إىل صلة ما قطعنا قبل من احلديث عن وفد أهل إيلياء وقيسارية القادم على هرقل إذ قد وعدنا بذكره 
  حسب ما ذكره من ذلك أصحاب فتوح الشام يف كتبهم

فحل وتآمروا أن يبعثوا وفدا منهم إىل هرقل بأنطاكية فيخربوه وذلك أن أهل قيسارية وأهل إيلياء تواطأوا بعد يوم 
بتمسكهم بأمره وإقامتهم على طاعته وخالفهم العرب ويسألونه املدد والنصر فلما جاءه وفدهم هذا رأى أن يبعث 

رة اجلنود ويقيم هو بأنطاكية فأرسل إىل رومية والقسطنطينية وإىل من كان من جنوده وعلى دينه من أهل اجلزي
وأرمينية وكتب إىل عماله أن حيشروا إليه كل من أدرك احللم من أهل مملكته فما فوق ذلك إىل الشيخ الفاين فأقبلوا 

إليه وجاء منهم ما ال حتمله األرض وجاءه جرجري صاحب أرمينية يف ثالثني ألفا وآتاه أهل اجلزيرة ونزع إليه أهل 



ن من عظمائهم وأشرافهم فعقد له على مائة ألف ودعا ابن قماطر دينه ومجيع من كان يف طاعته فدعا باهان وكا
فعقد له على مائة ألف فيهم جرجري ومن معه من أهل أرمينية ودعا الدرجنار فعقد له على مائة ألف مث أعطى األمراء 

  مائة ألف مائة ألف وأعطى باهان مائيت ألف وقال هلم إذا اجتمعتم فأمريكم باهان مث قال
روم إن العرب قد ظهروا على سورية ومل يرضوا هبا حىت تعاطوا أقصى بالدكم وهم ال يرضون بالبالد يا معشر ال

واملدائن والرب والشعري والذهب والفضة حىت يسبوا األمهات والبنات واألخوات واألزواج ويتخذوا األحرار وأبناء 
  امللوك عبيدا فامنعوا حرمتكم وسلطانكم ودار ملككم

ن قرط واحلديث له مث وجههم إلينا فقدمت عيوننا من قبلهم فخربونا مبقالة ملكهم ومبسريهم إلينا قال عبد اهللا ب
ومجعهم لنا ومن أجلب معهم م غريهم علينا ممن كان على دينهم ويف طاعتهم فلما جاء أبا عبيدة اخلرب عن عددهم 

ول إليه رأي مجاعتهم فدعا رءوس املسلمني وكثرهتم رأى أن ال يكتم ذلك املسلمني وأن يستشريهم فيه لينظر ما يؤ
وأهل الصالح منهم فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال أما بعد فإن اهللا عز وجل قد أبالكم أيها املؤمنون فأحسن البالء 
وصدقكم الوعد وأعزكم بالنصر وأراكم يف كل موطن ما تسرون به وقد سار إليكم عدوكم من املشركني بعدد 

فيما حدثين عيوين نفري الروم األعظم فجاؤوكم برا وحبرا حىت خرجوا إىل صاحبهم بأنطاكية مث  كثري ونفروا إليكم
قد وجه إليكم ثالثة عساكر يف كل عسكر منها ما ال حيصيه إال اهللا من البشر وقد أحببت أن أ ال أغركم من 

إمنا أما كأحدكم فقام يزيد بن أنفسكم وال أطوي عنكم خرب عدوكم مث تشريون علي برأيكم وأشري عليكم برأيي ف
  أيب سفيان فقال

نعم ما رأيت رمحك اهللا إذ مل تكتم عنا ما أتاك من عدونا وأنا مشري عليكم فإن كان صوابا فذاك ما نويت وإن يكن 
الرأي غري ما أشري به فإين ال أتعمد غري ما يصلح املسلمني أرى أن نعسكر على باب مدينة محص جبماعة املسلمني 

ل النساء واألبناء داخل املدينة مث جنعل املدينة يف ظهورنا مث نبعث إىل خالد فيقدم عليك من دمشق وإىل عمرو وندخ
  بن العاص فيقدم عليك من األردن فتلقاهم جبماعة من معك من املسلمني

  وقام شرحبيل بن حسنة فقال
ه وإمنا على كل رجل منا أن جيتهد رأيه وأنا إن هذا مقام ال بد فيه من النصيحة للمسلمني وإن خالف الرجل منا أخا

اآلن فقد رأيت غري ما رأى يزيد وهو واهللا عندي من الناصحني جلماعة املسلمني ولكن ال أجد بدا من أن أشري 
  عليكم مبا أظنه خريا للمسلمني

وال آمن إن وقع  إين ال أرى أن ندخل ذراري املسلمني مع أهل محص وهم على دين عدونا هذا الذي قد أقبل إلينا
  بيننا وبينهم من احلرب ما نتشاغل به أن ينقضوا عهدنا وأن يثبوا على ذرارينا فيتقربوا هبم إىل عدونا

فقال له أبو عبيدة إن اهللا قد أذهلم لكم وسلطانكم أحب إليهم من سلطان عدوكم وأما إذ ذكرت ما ذكرت 
عيالنا وأدخل رجاال من املسلمني يقومون على سورها وأبواهبا  وخوفتنا ما خوفت فإين أخرج أهل املدينة منها وأنزهلا

  ونقيم حنن مبكاننا هذا حىت يقدم علينا أخواننا
  فقال له شرحبيل إنه ليس لك وال لنا معك أن خنرجهم من ديارهم وقد صاحلناهم على أال خنرجهم منها

  فأقبل أبو عبيدة على مجاعة من عنده فقال ماذا ترون رمحكم اهللا
الوا نرى أن نقيم ونكتب إىل أمري املؤمنني فنعلمه نفري الروم إلينا وتبعث إىل من بالشام من أخوانك املسلمني فق

  فيقدموا عليك



فقال أبو عبيدة إن األمر أجل وأعظم مما حتسبون وال أحسب القوم إال سيعاجلونكم قبل وصول خربكم إىل أمري 
  املؤمنني

  فقام إليه ميسرة بن مسروق فقال
صلحك اهللا إنا لسنا بأصحاب القالع وال احلصون وال املدائن وإمنا حنن أصحاب الرب والبلد والقفر فأخرجنا من أ

بالد الروم ومدائنها إىل بالدنا أو إىل بالد من بالدهم تشبه بالدنا إن كانوا قد جاشوا علينا كما ذكرت مث اضمم 
  إليك قواصيك وابعث إىل أمري املؤمنني فليمددك

  كل من حضر ذلك اجمللس الرأي ما رأى ميسرة فقال هلم أبو عبيدة فتهيأوا وتيسروا حىت أرى من رأي فقال
  وكان رأي أيب عبيدة أن يقيموا وال يربحوا ولكنه كره خالفهم ورجا أن يكون يف اجتماع رأيهم اخلري والربكة

جبيت من محص فاحتفظ به حىت آمرك  مث بعث إىل حبيب بن مسلمة وكان استعمله على اخلراج فقال انظر ما كنت
فيه وال جتبني أحدا ممن بقي حىت أحدث إليك يف ذلك ففعل فلما أراد أبو عبيدة أن يشخص دعا حبيبا فقال له اردد 
على القوم الذين كنا صاحلناهم من أهل البلد ما كنا أخذنا منهم وقل هلم حنن على ما كان بيننا وبينكم من الصلح 

أن ترجعوا وإمنا رددنا عليكم أموالكم كراهية أن نأخذها وال مننع بالدكم ولكنا نتنحى إىل بعض  ال نرجع عنه إال
  األرض ونبعث إىل أخواننا فيقدموا علينا مث نلقى عدونا فإن أظفرنا اهللا هبم وفينا لكم بعهدكم إال أال تطلبوا ذلك

البلد ما كان أخذ منهم وأخربهم مبا قال أبو مث أخذ الناس يف الرحيل إىل دمشق ورد حبيب بن مسلمة إىل أهل 
عبيدة فقالوا ردكم اهللا إلينا ولعن اهللا الذين كانوا ميلوكننا من الروم لكنهم واهللا لو كانوا هم ما ردوا علينا بل 

  غصبونا وأخذوا مع هذا ما قدروا عليه من أموالنا
بن معقل بعثين أبو عبيدة ليلة غدا من محص إىل  وأعلم أبو عبيدة عمر بن اخلطاب بكل ما قبله قال سفيان بن عوف

دمشق فقال ائت أمري املؤمنني فأبلغه مين السالم وأخربه مبا قد رأيت وعاينت ومبا جاءتنا به العيون ومبا استقر من 
  كثرة العدو وبالذي رأى املسلمون من التنحي عنهم وكتب إليه معه

ن القرية اليت فيها ملك الروم فحدثوين بأن الروم قد توجهوا أما بعد فإن عيوين قدمت علي من أرض قنسرين وم
إلينا ومجعوا لنا من اجلموع ما مل جيمعوه قط ألمة كانت قبلنا وقد دعوت املسلمني فأخربهتم اخلرب واستشرهتم يف 

  الرأي
أله عما بدا لك فاجتمع رأيهم على أن يتنحوا عنهم حىت يأتينا رأيك وقد بعثت إليك رجال عنده علم ما قبلنا فاس

  فإنه بذلك عليم وهو عندنا أمني ونستعني اهللا العزيز احلكيم وهو حسبنا ونعم الوكيل والسالم عليك

قال سفيان فلما قدمت على أمري املؤمنني سلمت عليه فقال أخربين عن الناس فأخربته بصالحهم ودفاع اهللا عنهم مث 
فقلت أصلحك اهللا خرجت من عندهم ليال من محص وتركتهم  أخذ الكتاب فقرأه فقال يل وحيك ما فعل املسلمون

يقولون نصلي الغداة مث نرحل إىل دمشق قال فكأنه ه حىت عرفت الكراهة يف وجهه مث قال هللا أبوك ما رجوعهم عن 
عدوهم وقد أظفرهم اهللا هبم يف غري موطن وما تركهم أرضا قد فتحها اهللا عليهم وصارت يف أيديهم إين ألخاف أن 

كونوا قد أساءوا الرأي وجاءوا بالعجز وجرأوا عدوهم عليهم فقلت أصلحك اهللا إن الشاهد يرى ما ال يرى ي
الغائب إن صاحب الروم قد مجع لنا مجوعا مل جيمعها هو وال أحد كان قبله ألحد كان قبلنا ولقد أخربنا بعض عيوننا 

ا من الثنية نصف النهار إىل معسكرهم فما أن عسكرا واحدا من عساكرهم أمر بالعسكرة يف اصل جبل فهبطو
تكاملوا فيه حىت أمسوا مث ما تكاملوا فيه إىل نصف الليل فهذا عسكر واحد من عساكرهم فما ظنك أصلحك اهللا 



مبا بقي فقال لوال أين رمبا كرهت الشيء من أمرهم يضيعونه فأرى اهللا تعاىل خيري هلم يف عواقبه لكان هذا رأيا أنا له 
ربين اجتمع رأي مجيعهم على التحول قلت نعم قال فاحلمد هللا إين ألرجو إن شاء اهللا أن ال يكون مجع اهللا كاره أخ

رأيهم إال على ما هو خري هلم فقلت يا أمري املؤمنني اشدد أعضاء املسلمني مبدد يأتيهم من قبلك قبل الوقعة فإن هذه 
ا يسرك ويسر املسلمني و امحل كتايب هذا إىل أيب عبيدة وإىل الوقعة هي الفيصل فيما بيننا وبينهم فقال يل أبشر مب

  املسلمني وأعلمهم أن سعيد بن عامر ابن حذمي قادم عليهم باملدد وكتب
  بسم اهللا الرمحن الرحيم من عبد اهللا عمر أمري املؤمنني إىل أيب عبيدة بن
جملاهدين يف سبيل اهللا سالم عليكم فإين أمحد اجلراح وإىل الذين معه من املهاجرين واألنصار والتابعني بإحسان وا

  إليكم اهللا الذي ال إله إال هو

أما بعد فإنه قد بلغين توجهكم من أرض محص إىل أرض دمشق وترككم بالدا فتحها اهللا عليكم وخليتموها 
ن لعدوكم وخرجتم منها طائعني فكرهت هذا من رأيكم وفعلكم مث إين سألت رسولكم عن رأي من مجيعكم كا
ذلك فزعم أن ذلك كان رايا من أماثلكم وأويل النهي منكم فعلمت أن اهللا مل يكن جيمع رأيكم إال على توفيق 

وصواب ورشد يف العاجلة والعاقبة فهون ذلك علي ما كان داخلين من الكراهية قبل ذلك لتحولكم وقد سألين 
املدد من قبلي إن شاء اهللا واعلموا أنه ليس رسولكم املدد وأنا ممدكم لن يقرأ عليكم كتايب حىت يشخص إليكم 

باجلمع الكثري هتزم اجلموع وينزل اهللا النصر ولرمبا خذل اهللا اجلموع الكثرية فوهنت وقلت وفشلت ومل تغن عنهم 
  فئتهم شيئا ولرمبا نصر اهللا العصابة القليل عددها على الكثري من أعداء اهللا

  بأسه ورجزه والسالم عليكمفأنزل اهللا عليكم نصره وبعدو املسلمني 
  فجاء سفيان بالكتاب إىل أيب عبيدة فقرأه على الناس وسروا به

وعن عبد اهللا بن قرط يف حديثه املتقدم عما اجتمع عليه رأي املسلمني مع أيب عبيدة من الرحيل عن محص قال فلما 
لد بن الوليد وتركنا أرض محص صلينا صالة الغداة حبمص خرجنا مع أيب عبيدة نسري حىت قدمنا دمشق وهبا خا

ليس فيها منا ديار بعدما كنا قد افتتحناها وأمنا أهلها وصاحلناهم عليها وخال أبو عبيدة خبالد بن الوليد فأخربه اخلرب 
وذكر له مشورة الناس عليه بالرحلة ومقالة العبسي يف ذلك فقال له خالد أما أنه مل يكن الرأي إال اإلقامة حبمص 

م فأما إذ اجتمع رأيكم على أمر واحد فواهللا إين ألرجو أن ال يكون اهللا قد مجع رأيكم إال على ما هو حىت نناجزه
  خري

فأقام أبو عبيدة بدمشق يومني وأمر سويد بن كلثوم أن يرد على أهل دمشق الذين كانوا أمنوا وصوحلوا ما كان 
  ننا وبينكمجىب منهم ففعل وقال هلم املسلمون حنن على العهد الذي كان بي

مث إن أبا عبيدة مجع أصحابه فقال هلم ماذا ترون أشريوا علي فقال يزيد بن أيب سفيان أرى أن خترج حىت تنزل 
اجلابية مث تبعث إيل عمرو بن العاص فيقدم عليك مبن معه من املسلمني مث نقيم للقوم حىت يقدموا علينا فنقاتلهم 

  ونستعني اهللا عليهم
لكين أرى إذ خلينا هلم ما خلينا من أرضهم أن ندعها كلها يف أيديهم وننزل التخوم بني فقال شرحبيل بن حسنة 

أرضنا وأرضهم فندنو من خليفتنا ومن مددنا فإذا أتانا من املدد ما نرجو أن نكون هلم به مقرنني قاتلناهم إن أتونا 
  وإال أقدمنا عليهم إن هم أقاموا عنا
  هذا أصلحك اهللا رأي حسن فاقبله واعمل بهفقال رجل من املسلمني أليب عبيدة 



فقال معاذ بن جبل وهل يلتمس هؤالء القوم من عدوهم أمرا اضر هلم وال أشد عليهم مما تريدون أنتم بأنفسكم 
ختلون هلم عن أرض قد فتحها اهللا عليكم وقتل فيها صناديدهم وأهلك جنودهم فإذا خرج املسلمون منها وتركوها 

ى مثل حاهلم األول فما اشد على املسلمني دخوهلا بعد اخلروج منها وهل يصلح لكم أن تدعوها هلم فكانوا فيها عل
وتدعوا البلقاء واألردن وقد جبيتم خراجهم لتدفعوا عنهم أما واهللا لئن أردمت دخوهلا بعد اخلروج منها لتكابدن من 

  ذلك مشقة
ا خراجهم وعقدنا العهد هلم حىت نعذر إىل اهللا يف الدفع فقابو عبيدة صدق واهللا وبر ما ينبغي أن تترك قوما قد جبين

  عنهم فإن شئتم نزلنا وبعثنا إىل عمرو بن العاص يقدم علينا مث أقمنا للقوم حىت نلقاهم هبا
  فقال له خالد كأنك إذا كنت باجلابية كنت على أكثر مما أنت عليه يف مكانك الذي أنت فيه

  ى أيب عبيدة عبد اهللا بن عمرو بن العاص بكتاب من أبيه يقول فيهفإهنم لكذلك جييلون الرأي إذ قدم عل

أما بعد فإن أهل إيلياء وكثريا ممن كنا صاحلناهم من أهل األردن قد نقضوا العهد فيما بيننا وبينهم وذكروا أن 
جرأهم  الروم قد أقبلت إىل الشام بقضها وقضيضها وأنكم قد خليتم هلم عن األرض وأقبلتم منصرفني عنها وقد

ذلك علي وعلى من قبلي من املسلمني وقد تراسلوا وتواثقوا وتعاهدوا ليسريون إيل فاكتب إيل برأيك فإن كنت 
تريد القدوم علي أقمت لك حىت تقدم علي وإن كنت تريد أن تنزل منزال من الشام أو من غريها وأن أقدم عليك 

ال فابعث إيل مددا أقوى به على عدوي وعلى ضبط ما فأعلمين برأيك أوافك فيه فإين صائر إليك أينما كنت وإ
قبلي فإهنم قد أرجفوا بنا واغتمزوا فينا واستعدوا لنا ولو جيدون فينا ضعفا أو يرون فينا فرصة ما ناظرونا والسالم 

  عليك
دادهم لك فكتب إليه أبو عبيدة أما بعد فقد قدم علينا عبد اهللا بن عمرو بكتابك تذكر فيه إرجاف املرجفني واستع

وجرأهتم عليك للذي بلغهم من انصرافنا عن الروم وما خلينا هلم من األرض وأن ذلك واحلمد هللا مل يكن من 
املسلمني عن ضعف من بصائرهم وال وهن عن عدوهم ولكنه كان رأيا من مجاعتهم كادوا به عدوهم ليخرجوهم 

وينتظروا قدوم أمدادهم مث يناهضوهنم إن شاء من مدائنهم وحصوهنم وقالعهم وليجتمع بعض املسلمني إىل بعض 
اهللا وقد اجتمعت خيلهم وتتامت فرساهنم فعند ذلك فارتقب نصر اهللا أولياءه وإجناز موعوده وإعزاز دينه وإذالله 
  املشركني حىت ال مينع أحد منهم أمه وال حليلته وال نفسه حىت يتوقلوا يف شغف اجلبال ويعجزوا عن منع احلصون

  األحزاب ٦٢للسلم ويلتمسوا الصلح سنة اهللا اليت قد خلت من قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديال وجينحوا 
مث أعلم من قبلك من املسلمني أين قادم عليهم جبماعة أهل اإلسالم إن شاء اهللا فليحسنوا باهللا الظن وال جيدن 

عليكم أعزنا اهللا وإياكم بنصره وعمنا عدوكم فيكم ضعفا وال وهنا وال تؤبسوا منكم رعبا فيطعموا فيكم وجيترئوا 
  بعافيته وعفوه والسالم عليك

وقال لعبد اهللا بن عمرو اقرأ على أبيك السالم وأخربه أين يف أثرك وأعلم بذلك املسلمني وكن يا عبد اهللا بن عمرو 
ال على غريهم ممن يشد اهللا به ظهور املسلمني ويستأنسون به فإنك رجل من الصحابة وقد جعل اهللا للصحابة فض

وال تتكل على أبيك وكن أنت يف جانب حترض املسلمني } صلى اهللا عليه وسلم{من املسلمني بصحبتهم رسول اهللا 
  ومتنيهم النصر وتأمرهم بالصرب ويكون أبوك يفعل ذلك يف جانب آخر

  فقال إين أرجو أن يبلغك عين إن شاء اهللا من ذلك ما تسر به
  اب أيب عبيدة فقرأه أبوه على الناس مث قالمث خرج حىت قدم على أبيه بكت



أما بعد فقد برئت ذمة اهللا من رجل من أهل عهدنا من أهل األردن ثقف رجال من أهل إيلياء فلم يأتنا به أال وال 
يبقني رجل من أهل عهدنا إال هتيأ واستعد ليسري معي إىل أهل إيلياء فإين أريد السري إليهم والنزول بساحتهم مث ال 

  يلهم حىت أقتل مقاتلتهم وأسيب ذراريهم أو يؤدوا اجلزية عن يد وهم صاغرونأزا
مث نادى يف املسلمني أن ارحتلوا إىل إيلياء فسار حنوا من ميلني قبل أرض إيلياء مث نزل وعسكر وقال ألهل األردن 

  حىت حيضر معناأخرجوا إلينا األسواق ونادى مناديه برئت الذمة من رجل من أهل الصلح مل خيرج بسالحه 
معسكرنا وينتظر ما نأمر به من أمرنا فاجتمع أهل الصلح كلهم إليه وخرجوا بعدهتم وسالحهم فقدمهم مع ابنه عبد 

  اهللا يف مخسمائة من املسلمني وأمره أن يعسكر هبم ففعل
زول هبم فريعب قلوهبم وإمنا أراد أن يشغل أهل األردن عن اإلرجاف وأن يبلغ أهل إيلياء أنه يريد املسري إليهم والن

  ويشغلهم يف أنفسهم وحصوهنم عن الغارة عليهم
فخرج التجار من أهل األردن ومن كان فيها من أهل إيلياء عند محيم أو ذوي قرابة فلحقوا بإيلياء فقالوا هلم هذا 

قبل األردن إال عمرو بن العاص قد أقبل حنوكم بالناس فاجتمعوا من كل مكان وتراسلوا وجعلوا ال جييئهم أحد من 
أخربهم مبعسكره فأيقنوا أنه يريدهم فكانوا من ذلك يف هول شديد وزادهم خوفا ووجال كتاب كتبه إليهم عمرو 

  بن العاص مضمنه

بسم اهللا الرمحن الرحيم من عمرو بن العاص إىل بطارقة أهل إيلياء سالم على من اتبع اهلدى وآمن باهللا الذي ال إله 
  أما بعد} صلى اهللا عليه وسلم{إال هو وبنبوة حممد 

فإنا نثين على ربنا خريا وحنمده محدا كثريا كما رمحنا بنبيه وشرفنا برسالته وأكرمنا بدينه وأعزنا بطاعته وأيدنا 
بتوحيده فلسنا واحلمد هللا جنعل له ندا وال نتخذ من دونه إهلا لقد قلنا إذا شططا واحلمد هللا الذي جعلكم شيعا 

أحزابا كل حزب مبا لديهم فرحون فمنكم من يزعم أن هللا ولدا ومنكم من يزعم أن اهللا ثاين  وجعلكم يف دينكم
اثنني ومنكم من يزعم أن اهللا ثالث ثالثة فبعدا ملن أشرك باهللا وسحقا وتعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا واحلمد هللا 

أرضكم ودياركم وأموالكم وأذلكم  الذي قتل بطارقتكم وسلب عزكم وطرد من هذه البالد ملوككم وأورثنا
بكفركم باهللا وشرككم به وترككم ما دعوناكم إليه من اإلميان باهللا وبرسوله فأعقبكم اهللا لباس اخلوف واجلوع 

  ونقصا يف األموال واألنفس وما اهللا بظالم للعبيد
  فإذا بلغكم كتايب هذا فأسلموا تسلموا وإال فأقبلوا إيل حىت أكتب لكم

دمائكم وأموالكم وأعقد لكم عقدا على أن تؤدوا إيل اجلزية عن يد وأنتم صاغرون وإال فواهللا الذي ال أمانا على 
إله إال هو ألرمينكم باخليل بعد اخليل وبالرجال بعد الرجال مث ال أقلع عنكم حىت أقتل املقاتلة وأسيب الذرية وحىت 

  تكونوا كأمة كانت فأصبحت كأهنا مل تكن

يهم مع فيج نصراين على دينهم وقال له عجل علي فإين إمنا أنتظرك فلما قدم عليهم قالوا له وأرسل بالكتاب إل
وحيك ما وراءك قال ال أدري إال أن هذا الرجل بعثين إليكم هبذا الكتاب وقد وجه عسكره حنوكم وقال يل ما 

ا ننتظر عينا لنا يقدم علينا من قبل أمري مينعين من املسري إليهم إال انتظار رجوعك فقالوا انتظرنا ساعة من النهار فإن
العرب الذي بدمشق ومن قبل جند امللك الذي أقبل إلينا فننظر ما يأتينا به فإن ظننا أن لنا بالعرب قوة مل نصاحلهم 
وإن خشينا أال نقوى عليهم صنعنا ما صنع أهل األردن وغريهم فما حنن إال كغرينا من أهل الشام فأقام العلج حىت 

مث إن رسول أهل إيلياء الذي بعثوه عينا هلم أتاهم فأخربهم أن باهان قد أقبل من عند ملك الروم يف ثالثة  أمسى



عساكر يف كل عسكر منها أكثر من مائة ألف مقاتل وأن العرب ملا بلغهم ما سار إليهم م تلك اجلموع علموا أنه 
ب دخلوا أرض قنسرين فأخرجوهم منها مث أتوا أرض ال قبل هلم مبا جاءهم فانصرفوا راجعني وقد كان أوائل العر

دمشق فأخرجوهم منها مث أقبلت العرب اآلن حنو األردن حنو صاحبهم هذا الذي كتب إليكم والروم يسوقوهنم 
سوقا عنيفا فتباشروا بذلك وسروا به ودعوا العلج الذي بعث به إليهم عمرو بن العاص وقالوا اذهب بكتابنا هذا 

  بوا معهإىل صاحبك وكت
أما بعد فإنك كتبت إلينا تزكي نفسك وتعيبنا وقول الباطل ال ينفع قائله نفسه وال يضر عدوه وقد فهمنا ما دعوتنا 

إليه وهؤالء ملوكنا وأهل ديننا قد جاؤوكم فإن أظهرهم اهللا عليكم فذلك بالؤه عندنا يف القدمي وإن ابتالنا 
  إال كمن ظهرمت عليه منبظهوركم فلعمري لنقرن لكم بالصغار وما حنن 

  إخواننا مث دانوا لكم وأعطوكم ما سألتم
فقدم الرسول هبذا الكتاب على عمرو فقال له ما حبسك فأخربه اخلرب فلم يكن إال يومه ذلك حىت قدم خالد بن 

  الوليد يف مقدمة أيب عبيدة فجاء حىت نزل الريموك وأقبل عمرو حىت نزل معه
  ه أصحاب كتب فتوح الشاموقعة الريموك على حنو ما حكا

قالوا وملا اجتمع مجع املسلمني بالريموك استشار أبو عبيدة أهل الرأي من املسلمني أين ترون أن نعسكر حىت يقدم 
مددنا فقال يزيد بن أيب سفيان أرى أن نسري مبن معنا إىل أيلة فنقيم هبا حىت يقدم علينا املدد فقال عمرو ما أيلة إال 

سر بنا حىت ننزل احلجر فننتظر املدد فقال قيس ابن هبرية ال ردنا اهللا إذا إليها إن خرجنا هلم كبعض الشام ولكن 
عن الشام أكثر مما خرجنا هلم عنه أتدعون هذه العيون املتفجرة واألهنار املطردة والزروع واألعناب والذهب 

أنتم تعلمون أن من قتل منكم صار إىل والفضة واحلرير وترجعون إىل أكل الضباء ولبس العباء والبؤس والشقاء و
اجلنة وأصاب نعيما ال يشاكله نعيم فأين تدعون اجلنة وهتربون منها وتزهدون فيها وتأتون احلجر ال صحب اهللا من 

  سار إىل احلجر وال حفظه فقال له خالد بن الوليد جزاك اهللا خريا يا قيس فإن رأيك موافق لرأيي
م حني جاشت على املسلمني ودنوا منهم دعا أبو عبيدة رءوس املسلمني ويف حديث عن أيب معشر أن الرو

واستشارهم فذكر من مشورة يزيد بن أيب سفيان عليه وعمرو بن العاص حنوا مما تقدم قال وخالد بن الوليد ساكت 
روم شيء وال يسمع ما يقولون وكان يرمحه اهللا إذا كانت شدة فإليه وإىل رأيه يفزعون إذ كان ال يهوله من أمر ال

  يزداد مبا يبلغه عنهم إال جرأة عليهم فقال له أبو
عبيدة ماذا ترى يا خالد فقال أرى واهللا أنا إن كنا إمنا نقاتل بالكثرة والقوة فهم أكثر منا وأقوى علينا وإن كنا إمنا 

ضب فقال أليب عبيدة نقاتلهم باهللا وهللا فما أرى أن مجاعتهم ولو كانوا أهل األرض مجيعا تغين عنهم شيئا مث غ
أتطيعين أنت فيما آمرك به قال نعم قال فولين ما وراء بابك وخلين والقوم فإين واهللا ألرجو أن ينصرنا اهللا عليهم 
قال قد فعلت فواله ذلك فكان خالد من أعظم الناس بالء وأحسنه غناء وأعظمه بركة وأمينه نقيبة وكانوا أهون 

  عليه من الكالب

مة بن زهري عن رجل من الروم يدعى جرجة كان قد أسلم فحسن إسالمه قال كنت يف ذلك وعن مالك بن قسا
اجليش الذي بعث قيصر من أنطاكية مع باهان فأقبلنا وحنن ال حيصي عددنا إال اهللا وال نرى أن لنا غالبا من الناس 

مث أقبلنا يف آثارهم حىت فأخرجنا أوائل العرب من أرض قنسرين مث أقبلنا يف آثارهم حىت أخرجناهم من محص 
أخرجناهم من دمشق قال وحلق بنا كل من كان على ديننا من النصارى حىت إن كان الراهب لينزل عن صومعته 



وقد كان فيها دهرا طويال من دهره فيتركها وينزل إلينا ليقاتل معنا غضبا لدينه وحماماة عليه وكان من كان من 
ثالثة أصناف فأما صنف فكانوا على دين العرب وكانوا معهم وأما صنف  العرب بالشام ممن كان على طاعة قيصر

فكانوا نصارى وكانت هلم يف النصرانية نية فكانوا معنا وأما صنف فكانوا نصارى ليس هلم يف النصرانية تلك النية 
الم وقد كانوا هائبني فقالوا نكره أن نقاتل أهل ديننا ونكره أن ننصر العجم على قومنا وأقبلت الروم تتبع أهل اإلس

هلم مرعوبني منهم ولكنهم ملا رأوهم قد خلوا هلم البالد وتركوا هلم ما كانوا افتتحوا جرأهم ذلك عليهم مع 
  عددهم الذي مل جيتمع قط ألحد من قبلهم

  وعن عبد اهللا بن قرط قال ملا أقبلت الروم من عند ملكهم أخذوا ال

ا هلم عنها إال أوقعوا هبم والموهم وشتموهم وخوفوهم فيقولون هلم أنتم أوىل ميرون بأرض قد كنا افتتحناها مث أجلين
بالالئمة منا أنتم وهنتم وعجزمت وتركتمونا وذهبتم وأتانا قوم مل تكن لنا هبم طاقة فكانوا يعرفون صدقهم فيكفون 

ا يلي املسلمني واملسلمون قد عنهم وأقبلوا يتبعون آثار املسلمني حىت نزلوا مبكان من الريموك يدعى دير اجلبل مم
جعلوا نساءهم وأوالدهم على جبل خلف ظهورهم فمر قيس بن هبرية بنسوة من نساء املسلمني جمتمعات فلما 

رأينه قامت إليه أميمة بنت أيب بشر بن زيد بن األطول األزدية وكانت حتت عبد اهللا بن قرط وكان أشبه خلق اهللا 
ده يشبه باده وكل شيء منه كذلك فظنت أنه زوجها فقالت له امسع بنفسي أنت به يف احلرب فرسه يشبه فرسه وبا

فعلم قيس أهنا شبهته بزوجها فقال أظنك شبهتين بزوجك فقالت واسوأتاه وانصرفت فأقبل قيس عليها وعلى من 
يقاتل عنها  كان معها من النساء فقال هلن قبح اهللا امرأة منكن تضطجع لزوجها وهذا عدوه قد نزل بساحته إن مل

وإذا أراد ذلك منها فلتتمنع عليه ولتحث يف وجهه التراب مث لتقل له أخرج قاتل عين فلست لك بامرأة حىت متنعين 
فلعمري ما تقرب النساء على مثل هذه احلال إال أهل الفسولة والنذالة مث مضى فقالت املرأة واسوأتاه منه إمنا 

إال عشاء خفيفا آثر بعشائه رجلني من إخوانه تعشيا عنده فكنت هيأت له  ظننت أنه ابن قرط فإنه مل يتعش البارحة
  غداءه فأردت أن ينزل فيتغدى

قال ابن قرط وملا نزل الروم منزهلم الذي نزلوا فيه دسسنا إليهم رجاال من أهل البلد كانوا نصارى قد أسلموا 
كانوا يفعلون ذلك قال فلبثوا أياما مقابلينا ثالثا فأمرناهم أن يدخلوا عسكرهم فيكتموا إسالمهم ويأتونا بأخبارهم ف

أو أربعا ال يسألوننا عن شيء وال نسأهلم وال يتعرضون لنا وال نتعرض هلم فبينا حنن كذلك إذ مسعنا جلبة شديدة 
  وأصواتا عالية فظننا أن القوم يريدون

ا لبثنا إال قليال حىت رجعوا إلينا فأخربونا أن النهوض إلينا فتهيأنا وتيسرنا مث دسسنا إليهم عيونا ليأتونا باخلرب فم
بريدا جاءهم من قبل ملك الروم فبشرهم مبال يقسم بينهم ومبدد يأتيهم ففرحوا بذلك ورفعوا له أصواهتم 

واجتمعوا إىل باهان النائب فيهم عن ملكهم فقام فيهم فقال إن اهللا مل يزل لدينكم هذا معزا وناصرا وقد جاءكم 
ن يفسدوا عليكم دينكم ويغلبوكم على دنياكم وأنتم عدد احلصى والثرى والذر واهللا إن يف هذا قوم يريدون أ

الوادي منكم لنحوا من أربعمائة ألف مقاتل سوى اتباعكم وأعوانكم ومن اجتمع إليكم من سكان بالدكم وممن 
اء والبؤس وجلهم حاسر جائع هو معكم على دينكم فال يهولنكم أمر هؤالء القوم فإن عددهم قليل وهم أهل الشق

وأنتم امللوك وأهل احلصون والقالع والعدة والقوة فال تربحوا العرصة حىت هتلكوهم أو هتلكوا أنتم فقام إليه 
  بطارقتهم فقالوا له مرنا بأمرك مث انظر ما نصنع قال فتيسروا حىت آمركم
لنصارى على العرب فأقبلت مع الروم فإذا وعن أيب بشر رجل من تنوخ كان مع باهان قال كنت نصرانيا فنصرت ا



من منر به من أهل البلد أحسن شيء ثناء على العرب يف سريهتم ويف كل شيء من أمرهم وأقبلت الروم فجعلوا 
يفسدون يف األرض ويسيئون السرية ويعصون األمراء حىت ضج منهم الناس وشكاهم أهل القرى فال تزال مجاعة 

ضت ومجاعة يشكون أن أغنامهم ذحبت وآخرون أهنم خربوا وسلبوا فلما رأى ذلك باهان جتيء معها باجلارية قد افت
قام فيهم خطيبا فقال يا معشر أهل هذا الدين إن حجة اهللا عليكم عظيمة إذ بعث إليكم رسوال وأنزل عليه كتابا 

ب الظاملني وأنتم اآلن تظلمون وكان رسولكم ال يريد الدنيا ويزهدكم فيها وأمركم أن ال تظلموا أحدا فإن اهللا ال حي
  فما عذركم غدا عند خالقكم وقد تركتم أمره وأمر نبيكم

وما أتاكم به من كتاب ربكم وهذا عدوكم قد نزل بكم يقتل مقاتليكم ويسيب ذراريكم وأنتم تعملون باملعاصي 
من الظامل إال أنتم فاتقوا وال ترعون منها خشية العقاب فإن نزع اهللا سلطانكم من أيديكم وأظهر عليكم عدوكم ف

  اهللا وانزعوا عن ظلم الناس
فقام إليه رجل من أهل البلد من أهل الذمة يشكو مظلمة فتكلم بلساهنم وأنا أفقه كالمهم فقال أيها امللك عشت 
الدهر ووقيناك بأنفسنا مكروه األحداث إين امرؤ من أهل البلد من أهل الذمة وكانت يل غنم أظنها مائة شاة أو 

تنقص قليال وكان فيها ابن يل يرعاها فمر به عظيم من عظماء أصحابك فضرب بناءه إىل جنبها وأخذ حاجته منها 
وانتهب بقيتها أصحابه فجاءته امرأيت تشكو إليه انتهاب أصحابه غنمي وتقول له أما ما أخذت أنت لنفسك فهو 

ا فأدخلت بناءه وطال مكثها عنده فلما رأى ذلك لك ولكن ابعث إىل أصحابك يردوا علينا غنمنا فلما رآها أمر هب
ابنها دنا من باب البناء فاطلع فيه فإذا هو بصاحبكم ينكح أمه وهي تبكي فصاح الغالم فأمر به فقتل فأخربوين 

ذلك فأقبلت إىل ابين فأمر بعض أصحابه فشد علي بالسيف ليضربين فاتقيته بيدي فقطعها فقال له باهان فهل تعرفه 
م قال وأين هو قال هو ذا لعظيم حاضر عنده من عظمائهم قال فغضب ذلك العظيم وغضب له ناس من قال نع

أصحابه وكان فيهم ذا شارة وشرف فأقبل ناس من أصحابه أكثر من مائة فشدوا على املستعدي فضربوه بأسيافهم 
ال تنهد اجلبال وتنفجر البحار  حىت مات مث رجعوا وباهان ينظر إىل ما صنعوا فقال بلسانه العجب كل العجب كيف

وتتزلزل األرض وترعد السماء هلذه اخلطيئة اليت عملتموها وأنا أنظر وألعمالكم العظام اليت تعملوهنا وأنا أرى 
وأمسع إن كنتم تؤمنون أن هلؤالء املستضعفني املظلومني إهلا ينصف املظلوم من الظامل فأيقنوا بالقصاص ومن اآلن 

  إن كنتم ال تؤمنون بذلك فأنتم واهللا عندي شريعجل لكم اهلالك و

من الكالب واحلمر ولعمري إنكم لتعملون أعمال قوم ال يؤمنون ولقد سخط اهللا أعمالكم وليكلنكم إىل أنفسكم 
  فأما أنا فأشهد اهللا أين بريء من أعمالكم وسترون عاقبة الظلم إىل ما تؤديكم وإىل أي مصري تصريكم مث نزل

قال هلم إنكم } صلى اهللا عليه وسلم{نا نزلنا باملسلمني وحنن هلم هائبون وقد كان بلغنا أن نبيهم قال التنوخي وك
ستظهرون على الروم وقد كانوا واقعونا غري مرة كل ذلك يكون هلم الظفر علينا غري أنا إذا نظرنا إىل عددنا 

يراسل من حوله من الروم ويأمرهم أن حيملوا إىل ومجوعنا طابت أنفسنا وظننا أن مثل مجعنا ال يفل فأقام باهان أياما 
أصحابه األسواق فكانوا يفعلون ومل يكن ذلك يضر املسلمني ألن األردن يف أيديهم فهم خمصبون خبري فلما رأى 

باهان أن ذلك ال يضرهم وأهنم مكتفون باألردن بعث خيال عظيمة لتأتيهم من وراءهم وعليها بطريق من بطارقتهم 
بتهم جبنوده من كل جانب فعلم املسلمون ما يريد فدعا أبو عبيدة خالد بن الوليد فبعثه يف ألفي فارس يريد أن يك

وألفي راجل فخرج حىت اعترض العلج فلما استقبله نزل خالد يف الرجالة وبعث قيس بن هبرية يف اخليل فحمل 



ة حىت إذا دنا شد برايته وشد معه املسلمون عليهم قيس فاقتتلوا قتاال شديدا حىت هزمهم اهللا ومشى خالد يف الرجال
فضاربوهم بالسيوف حىت تبددوا وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وقال قيس لرجل من بين منري وقد مر به البطريق يركض 
يا أخا بين منري ال يفوتنك البطريق فإين واهللا لقد كددت فرسي على هذا العدو اليوم حىت ما عنده جري فحمل عليه 

ركض يف أثره ساعة مث أدركه فلما رآه البطريق قد غشيه وأحرجه عطف عليه فاضطربا بسيفيهما فلم النمريي ف
يصنع السيفان شيئا واعتنق كل واحد منهما صاحبه فوقعا إىل األرض فاعتركا ساعة مث صرعه النمريي فوقع على 

ي يتحرك وجاء قيس حىت وقف صدر البطريق يف ساقيه فضمه البطريق إليه وكان مثل األسد فلم يستطع النمري
  عليهما فقال يا أخا بين منري قتلت الرجل إن شاء اهللا قال ال واهللا ما أستطيع أن أحترك وال أضربه بشيء ولقد ضمين

بفخذيه وأمسك يدي بيديه فنزل إليه قيس فضربه فقطع إحدى يديه مث تركه وانطلق وقال للنمريي شأنك به وقام 
قتله ومر به خالد بن الوليد فقال من قتل هذا فقال له قيس هذا النمريي قتله ومل خيربه  النمريي فضربه بسيفه حىت

  هو مبا صنع
ويف حديث عبد اهللا بن قرط أن معاذ بن جبل ورجاال معه من املسلمني قالوا أليب عبيدة حني سار من دمشق إىل 

  اءتنا وتسأله املدد قال بلى فكتب إليهالريموك أال تكتب إىل أمري املؤمنني تعلمه علم هذه اجليوش اليت ج
أما بعد فإن الروم نفرت إلينا برا وحبرا ومل خيلفوا وراءهم أحدا يطيق محل السالح إال جاشوا به علينا وخرجوا 

معهم بالقسيسني واألساقفة ونزلت إليهم الرهبان من الصوامع فاستجاشوا أهل أرمينية واجلزيرة وجاؤونا وهم حنو 
ألف رجل وإنه ملا بلغين ذلك من أمرهم كرهت أن أغر املسلمني من أنفسهم فكشفت هلم عن اخلرب من أربعمائة 

وصرحت هلم عن األمر وسألتهم عن الرأي فرأى املسلمون أن يتنحوا إىل جانب من أرض الشام مث نضم إلينا 
الرجال بعد الرجال وإال فاحتسب نفوس قواصينا وننتظر املدد فالعجل العجل علينا يا أمري املؤمنني باملدد بعد املدد و

املسلمني إن هم أقاموا أو دينهم إن هم هربوا فقد جاءهم ما ال قبل هلم به إال أن ميدهم اهللا مبالئكته أو يأتيهم بغياث 
  من عنده والسالم عليك

تاب أيب عبيدة قال عبد اهللا بن قرط وبعثين بكتابه فلما قدمت على عمر دعا املهاجرين واألنصار فقرأ عليهم ك
فبكى املسلمون بكاء شديدا ورفعوا أيديهم ورغبتهم إىل اهللا عز وجل أن ينصرهم وأن يعافيهم ويدفع عنهم 

واشتدت شفقتهم عليهم وقالوا يا أمري املؤمنني ابعثنا إىل إخواننا وأمر علينا أمريا ترضاه لنا أو سر أنت بنا إليهم 
  فواهللا إن أصيبوا فما يف العيش خري

دهم قال ومل أر منهم أحدا كان أظهر جزعا وال أكثر شفقا من عبد الرمحن ابن عوف وال أكثر قوال لعمر سر بنا بع
يا أمري املؤمنني فإنك لو قدمت الشام شد اهللا قلوب املسلمني ورعب قلوب الكافرين قال واجتمع رأي أصحاب 

د ويكون ردءا للمسلمني قال فقال يل عمر رمحه على أن يقيم عمر ويبعث املد} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
  اهللا كم كان بني الروم وبني املسلمني يوم خرجت فقلت حنو من ثالث ليال فقال عمر هيهات مىت يأيت هؤالء غياثنا

  مث كتب معي إىل أيب عبيدة
رمبا جاشوا به عليكم من أما بعد فقد قدم علينا أخو مثالة بكتابك خترب فيه بنفري الروم إىل املسلمني برا وحبرا و

أساقفتهم ورهباهنم وأن ربنا احملمود ذا الصنع العظيم واملن الدائم قد رأى مكان هؤالء األساقفة والرهبان حني بعث 
باحلق فنصره بالرعب وأعزه بالنصر وقال وهو ال خيلف امليعاد هو الذي أرسل } صلى اهللا عليه وسلم{حممدا 

الصف فال يهولنك كثرة من جاءك منهم  ٩ه على الدين كله ولو كره املشركون رسوله باهلدى ودين احلق ليظهر



فإن اهللا منهم بريء ومن برئ اهللا منه كان قمنا أن ال تنفعه كثرته وأن يكله اهللا إىل نفسه وخيذله وال يوحشنك قلة 
نت فيه حىت تلقى عدوك املسلمني يف املشركني فإن اهللا معك وليس قليال من كان اهللا معه فأقم مبكانك الذي أ

  وتناجزهم إن شاء اهللا وستظهر باهللا عليهم وكفى باهللا ظهريا ووليا وناصرا
وقد فهمت مقالتك احتسب أنفس املسلمني إن أقاموا أو دينهم إن هم هربوا فقد جاءهم ما ال قبل هلم به إال أن 

اؤك هذا لقد كنت أسأت لعمري لئن أقام املسلمون ميدهم اهللا مبالئكته أو يأتيهم بغياث من قبله وأمي اهللا لوال استثن
وصربوا فأصيبوا ملا عند اهللا خريا لألبرار ولقد قال اهللا تعاىل فيهم فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 

  األحزاب فطوىب للشهداء وملن عقل عن اهللا ممن معك من املسلمني أسوة ٢٣تبديال 

يف مواطنه فما عجز الذين قاتلوا يف سبيل اهللا وال هابوا لقاء } اهللا عليه وسلم صلى{باملصرعني حول رسول اهللا 
املوت يف جنب اهللا وال وهن الذين بقوا من بعدهم وال استكانوا ملصيبتهم ولكن تأسوا هبم وجاهدوا يف سبيل اهللا 

عه ربيون كثري فما وهنوا ملا من خالفهم وفارق دينهم ولقد أثىن اهللا على قوم بصربهم فقال وكأين من نيب قاتل م
أصاهبم يف سبيل اهللا وما ضعفوا وما استكانوا واهللا حيب الصابرين وما كان قوهلم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا 

وإسرافنا يف أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة واهللا حيب 
  آل عمران فأما ثواب الدنيا فالفتح والغنيمة وأما ثواب اآلخرة فاملغفرة واجلنة ١٤٨ - ١٤٦احملسنني 

واقرأ كتايب هذا على الناس ومرهم فليقاتلوا يف سبيل اهللا وليصربوا كيما يؤتيهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب 
  اآلخرة

إن هللا تعاىل هبم قبال ومل يزل ربنا عليهم مقتدرا ولو وأما قولك إنه قد جاءهم ما ال قبل هلم به فإال يكن هلم به قبل ف
كنا إمنا نقاتل عدونا حبولنا وقوتنا وكثرتنا هليهات ما قد بدنا وهلكنا ولكنا نتوكل على اهللا ربنا ونفوض إليه أمرنا 

هللا نياتكم ونربأ إليه من احلول والقوة ونسأله النصر والرمحة وإنكم منصورون إن شاء اهللا على كل حال فأخلصوا 
  وارفعوا إليه رغبتكم واصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون والسالم

قال عبد اهللا بن قرط فدفع إيل عمر الكتاب وأمرين أن أعجل السري وقال يل إذا قدمت على املسلمني فسر يف 
يقرئكم السالم ويقول يا صفهم وقف على كل صاحب راية منهم وأخربهم أنك رسويل إليهم وقل هلم إن عمر 

أهل اإلسالم اصدقوا وشدوا على أعدائكم شد الليوث وأعضوا هامهم السيوف وليكونوا أهون عليكم من الذر 
  وال هتلكم كثرهتم وال تستوحشوا ملن مل يلحق بكم منكم

  قال فركبت راحليت وأقبلت مسرعا أختوف أال آيت الناس حىت تكون

يوم قدم عليه سعيد بن عامر بن حذمي اجلمحي يف ألف رجل مددا من قبل عمر رضي  الوقعة فانتهيت إىل أيب عبيدة
اهللا عنه فسر مبقدمه املسلمون وشجعهم ذلك على عدوهم ودفعت إىل أيب عبيدة كتاب عمر فقرأه على الناس 

  فاشتد سرورهم برأيه هلم ومبا أمرهم به من الصرب وما رجا هلم يف ذلك من األجر
بعث سفيان بن عوف من محص إىل عمر يستمده حني بلغه أن الروم قد جاشوا واختلفوا يف  وكان أبو عبيدة

االجتماع للمسلمني فعند ذلك بعث عمر رمحه اهللا سعيد بن عامر باملدد وقد كان أبو بكر رضي اهللا عنه وجه 
عبيدة إىل عمر بالفتح سعيدا هذا إىل الشام يف جيش فكان مع أيب عبيدة حىت شهد معه وقعة فحل مث أرسله أبو 

  فقدم به عليه مث حج بعد ورجع إىل املدينة فلم يزل مقيما هبا حىت بعثه عمر هبذا املدد
قال حسان بن عطية ملا عقد له عمر على من وجهه معه قال له يا سعيد إين قد وليتك على هذا اجليش ولست خبري 



 تضر أبشارهم وال حتقر ضعيفهم وال تؤثر قويهم وكن رجل منهم إال أن تكون أتقى هللا منه فال تشتم أعراضهم وال
للحق تابعا وال تتبع هواك سادرا فإنه إن بلغين عنك ما أحب مل يعدمك مين ما حتب فقال له سعيد يا أمري املؤمنني 

 إنك قد أوصيتين فاستمعت منك فاستمع مين أوصك قال هات فقد آتاك اهللا علما يا سعيد قال يا أمري املؤمنني خف
اهللا يف الناس وال ختف الناس يف اهللا واحبب لقريب الناس وبعيدهم حتب لنفسك وأهل بيتك واكره هلم ما تكره 
لنفسك وأهل بيتك وألزم األمر ذا احلجة يكفك اهللا ما أمهك ويعنك على ما أمرك وما والك وال تقضني يف أمر 

ه عليك األمر فتزيغ عن احلق وخض الغمرات واحد بقضائني فيختلف قولك وفعلك ويلتبس احلق بالباطل ويشتب
  إىل احلق حيث علمته وال يأخذك يف اهللا لومة الئم

قال فأكب عمر طويال ويف يده عصا له وهو واضع جبهته عليها مث رفع رأسه ودموعه تسيل فقال هللا أبوك يا سعيد 
وإمنا عليك أن تأمر فتطاع أو  ومن يستطيع هذا الذي تذكر قال من طوق ما طوقت ومحل ما محلت من هذا األمر

  تعصي فتبوء باحلجة ويبوء القوم باملعصية
عن احلارث بن عبد اهللا األزدي قال ملا نزل أبو عبيدة الريموك وضم إليه قواصيه وجاءتنا مجوع الروم جيرون الشوك 

كان شيء أحب والشجر ومعهم القسيسون والرهبان واألساقفة يقصون عليهم وحيرضوهنم خافهم املسلمون فما 
إليهم من أن خيرجوا هلم ويتنحوا عن بالدهم حىت يأتيهم مدد يرون أهنم يقوون به على من جاءهم من الروم 

فاستشار أبو عبيدة الناس فكلهم أشار عليه باخلروج من الشام إال خالد بن الوليد فإنه أشار عليه باملقام وقال له 
ابك فأنا أكفيك بإذن اهللا أمر هذا العدو فقال له أبو عبيدة شأنك خلين والناس ودعين واألمر وولين ما وراء ب

بالناس فخاله وإياهم قال وكان قيس بن هبرية على مثل رأي خالد ومل يكن يف املسلمني أحد يعدهلما يف احلرب 
هم وشدة البأس قال فخرج خالد يف الناس وهم أحسن شيء دعة ورعة وهيئة وأشدهم يف لقاء عدوهم بصرية وأطيب

أنفسا فصفهم خالد ثالثة صفوف وجعل ميمنة وميسرة مث أتى أبا عبيدة قال من كنت جتعل على ميمنتك قال معاذ 
بن جبل قال أهل ذلك هو الرضي الثقة فوهلا إياه فأمر أبو عبيدة معاذا فوقف يف امليمنة مث قال من كنت تول 

مره أبو عبيدة فوقف يف امليسرة وكان فيها كنانة وقيس امليسرة قال غري واحد قال فوهلا إن رأيت قباث بن أشيم فأ
وكان قباث كنانيا وكان شجاعا بئسا قال خالد وأنا على اخليل وول على الرجالة من شئت قال أوليها إن شاء اهللا 
من ال خياف نكوله وال صدوده عند البأس أوليها هاشم بن عتبة بن أيب وقاص قال أصبت ووفقت ورشدت قال أبو 

  ة انزل يا هاشم فأنت على الرجالة وأنا معكعبيد

وقال خالد أليب عبيدة أرسل إىل أهل كل راية فمرهم أن يطيعوين فدعا أبو عبيدة الضحاك بن قيس فأمره بذلك 
فخرج الضحاك يسري يف الناس ويقول هلم إن أمريكم أبا عبيدة يأمركم بطاعة خالد بن الوليد فيما أمركم به فقال 

أطعنا وقال ذلك أيضا معاذ بن جبل ملا أهنى إليه الضحاك أمر أيب عبيدة مث نظر معاذ إىل الناس فقال أما الناس مسعنا و
إنكم إن أطعتموه لتطيعن مبارك األمر ميمون النقيبة عظيم الغناء حسن احلسبة والنية قال الضحاك فحدثت خالدا 

ه يف اهللا لقد سبقت له وألصحابه سوابق ال ندركها بذلك فقال رحم اهللا أخي معاذا أما واهللا إن أحبين إين ألحب
فهنيئا ما خصهم اهللا به من ذلك قال الضحاك فأخربت معاذا مبا رد علي خالد فقال إين ألرجو أن يكون اهللا قد 

أعطاه بصرية على جهاد املشركني وشدة عليهم مع بصريته وحسن نيته يف إعزاز دينه أحسن الثواب وأن يكون من 
  لك عمال فقال خالد وقد لقيته بذلك ما شيء على اهللا بعزيزأفضلنا بذ

قال مث إن خالدا سار يف الصفوف يقف على أهل كل راية ويقول يا أهل اإلسالم إن الصرب عز وإن الفشل عجز 



وإن مع الصرب تنصرون والصابرون هم األعلون وما زال يقف على أهل كل راية يعظهم وحيضهم ويرغبهم حىت مر 
الناس مث إنه مجع إليه خيل املسلمني ودعا قيس بن هبرية وكان يساعده ويوافقه ويشبهه يف جلده وشدته جبماعة 

وشجاعته وإقدامه على املشركني فقال له خالد أنت فارس العرب ولقل من حضر اليوم يعدلك عندي فاخرج معي 
رساهنم وإىل عمرو بن الطفيل ذي يف هذه اخليل وبعث إىل ميسرة بن مسروق العبسي وكان من أشراف العرب وف

النور بن عمرو الدوسي فخرجوا معه مث قسموا اخليل أرباعا فبعث كل رجل منهم على ربع وخرج خالد يف ربع 
منها حىت دنوا من عسكر الروم األعظم الذي فيه باهان فلما رأهتم الروم فزعوا جمليئهم وقد كانوا أخربوا أن العرب 

  شام وخيلوهنم وإياها فكان ذلك قد وقع يف نفوسهمتريد االنصراف عن أرض ال

وطمعوا به ورجوا أن ال يكون بينهم قتال وصدق ذلك عندهم خروجهم من بني أيديهم يسوقوهنم وهم يدعون هلم 
األرض واملدائن اليت كانوا قد غلبوا عليها فلما رأوا خالدا قد أقبل إليهم يف اخليل فزعهم ذلك وخرجوا على 

هم والقسيسون والرهبان والبطارقة معهم فصفوا عشرين صفا ال ترى أطرافها مث اخرجوا إىل املسلمني راياهتم بصلب
خيال عظيمة تكون أضعاف املسلمني مضاعفة فلما دنت خيلهم من خيل املسلمني خرج بطريق من بطارقتهم يسأل 

إليه بعضكم أو ألخرجن إليه فنفلت  املبارزة ويتعرض خليل املسلمني فقال خالد أما هلذا رجل خيرج إليه ليخرجن
إليه عدة من املسلمني ليخرجوا إليه وأراد ميسرة بن مسروق ذلك فقال له خالد أنت شيخ كبري وهذا الرومي 

شاب وال أحب أن خترج إليه فإنه ال يكاد الشيخ الكبري يقوى على الشاب احلديث السن فقف لنا يرمحك اهللا يف 
بالء عظيم الغناء وأراد عمرو بن الطفيل اخلروج إليه فقال له خالد يا ابن أخي كتيبتك فإنك ما علمت حسن ال

أنت غالم حدث وأخاف أن ال تقوى عليه قال احلارث بن عبد اهللا وكنت يف خيل خالد اليت خرجت معه فقلت أنا 
رج إليه فقال أخرج إليه فقال ما شئت فلما ذهبت ألخرج قال يل هل بارزت رجال قط قبله قلت ال قال فال خت

قيس ابن هبرية كأنك يا خالد علي حتوم قال أجل وإين أرجو إن خرجت إليه أن تقتله وإن أنت مل خترج إليه 
  ألخرجن إليه أنا قال قيس بل أنا أخرج إليه فخرج وهو يقول

  سائل نساء احلي يف حجالهتا
  ألست يوم احلرب من أبطاهلا
  ومقعص األقران من رجاهلا

  الرجز
  فلما دنا منه ضرب فرسه مث محل عليه فما هلل أن ضربه فخرج إليه

بالسيف على هامته فقطع ما عليها من السالح وفلق هامته فإذا الرومي بني يدي فرسه قتيال وكرب املسلمون فقال 
حون خالد ما بعد ما ترون إال الفتح امحل عليهم يا قيس مث أقبل خالد على أصحابه فقال امحلوا عليهم فواهللا ال يفل

وأوهلم فارسا متعفرا يف التراب قال فحملنا عليهم وعلى من يلينا منهم ومن خيلهم وهي مستقدمة أمام صفوفهم 
وصفوفهم كأهنا أعراض اجلبال فكشفنا خيلهم حىت حلقت بالصفوف ومحل خالد وأصحابه على من يليه منهم 

روق يف أصحاهبما حىت أحلقوهم فكشفوهم حىت أحلقوهم بالصفوف ومحل عمرو بن الطفيل وميسرة بن مس
بالصفوف مث إن خالدا أمر خيله فانصرفت عنهم مث أقبل هبا حىت حلق جبماعة املسلمني وقد أراهم اهللا السرور يف 

  املشركني



قال وتالومت بطارقة الروم وقال بعضهم لبعض جاءتكم خيل لعدوكم ليست بالكثرية فكشفت خيولكم من كل 
 أثر كتائب فطيفوا األرض مثل الليل والسيل كأهنا اجلراد السود وظن املسلمون أهنم جانب فأقبلت منهم كتائب يف

خيالطوهنم واملسلمون جراء عليهم سراع إليهم فأقبلوا حىت إذا دنوا من مجاعة املسلمني وقفوا ساعة وقد هابوا 
عليهم فاثبتوا هلم ساعة فإن املسلمني وامتألت صدورهم خوفا منهم فقال خالد للناس قد رجعنا عنهم ولنا الظفر 

أقدموا علينا قاتلناهم وإن رجعوا عنا كان لنا الظفر والفضل عليهم فأخذوا يقتربون مث يرجعون واملسلمون يف 
مصافهم وحتت راياهتم سكوت ال يتكلم رجل منهم كلمة إال أن يدعوا اهللا يف نفسه ويستنصره على عدوه فلما 

التهم ومصافهم وحدهم وجدهم وصربهم وسكوهنم ألقى اهللا عز وجل الرعب نظرت الروم إىل خيل املسلمني ورج
يف قلوهبم منهم فواقفوهم ساعة مث انصرفوا راجعني عنهم إىل عسكرهم فاجتمعت بطارقتهم وعظماؤهم إىل باهان 

م وركبوا من وهو أصرب مجاعتهم فقال هلم باهان إين قد رأيت رأيا وأنا ذاكره لكم إن هؤالء القوم قد نزلوا بالدك
مراكبكم وطعموا من طعامكم ولبسوا من ثيابكم فعدل املوت عندهم أن يفارقوا ما تطعموه من عيشكم الرفيع 

  ودنياكم اليت مل يروا مثلها قط

وقد رأيت أن اسأهلم إن رأيتم ذلك أن يبعثوا إلينا رجال منهم له عقل فنناطقه ونشافهه ونطمعهم يف شيء يرجعون 
لعل ذلك يسخى بأنفسهم عن بالدنا فإن هم فعلوا ذلك كان الذي يريدون منا قليال فيما خناف به إىل أهاليهم 

وندفع به خطر الوقعة اليت ال ندري أعلينا تكون أم لنا فقالوا له قد أصبت وأحسنت النظر جلماعتنا فاعمل برأيك 
رسول باهان عامل ملك الروم على فبعث رجال من خيارهم وعظمائهم يقال له جرجة إىل أيب عبيدة فقال له إين 

الشام وعلى هذه اجلنود وهو يقول لك أرسل إيل الرجل الذي كان قبلك أمريا فإنه ذكر يل أنه رجل ذو عقل وله 
فيكم حسب وقد مسعنا أن عقول ذوي األحساب أفضل من عقول غريهم فنخربه مبا نريد ونسأله عما تريدون فإن 

ولكم فيه صالح أو رضى أخذنا به ومحدنا اهللا عليه وإن مل يتفق ذلك كان القتال من وقع فيما بيننا وبينكم أمر لنا 
  ورائنا هنالك

فدعا أبو عبيدة خالدا فأخربه بالذي جاء فيه الرومي وقال خلالد القهم فادعهم إىل اإلسالم فإن قبلوا فهو حظهم 
زية أن يؤدوها عن يد وهم صاغرون فإن أبوا وكانوا قوما هلم ما لنا وعليهم ما علينا وإن أبوا فاعرض عليهم اجل

  فأعلمهم أنا نناجزهم ونستعني اهللا عليهم حىت حيكم اهللا بيننا وهو خري احلاكمني
قال وجاء رسوهلم هذا الرومي عند غروب الشمس فلم ميكث إال يسريا حىت حضرت الصالة فقام املسلمون 

قد غشينا ولكن إذا أصبحت غدوت إىل صاحبنا إن شاء  يصلون صالهتم فلما قضوها قال ذلك الرومي هذا الليل
اهللا وجعل ينظر إىل رجال من املسلمني يصلون وهم يدعون اهللا ويتضرعون إليه وجعل ما يفيق وما يصرف بصره 

عنهم فقال عمرو إن رسولكم الذي أرسل إليكم جملنون فقال أبو عبيدة كال واهللا إين ألرجو أن يكون اهللا قد قذف 
اإلميان وحببه إليه وعرفه فضله أو ما تنظر إىل نظره إىل املصلني ولبث الرومي بذلك قليال مث أقبل على أيب  يف قلبه

  عبيدة فقال أيها الرجل

أخربين مىت دخلتم يف هذا الدين ومىت دعومت الناس إليه فقال أبو عبيدة دعينا إليه منذ بضع وعشرين سنة فمنا من 
ن أسلم بعد ذلك فقال هل كان رسولكم أخربكم أنه يأيت من بعده رسول قال ال أسلم حني أتاه الرسول ومنا م

ولكنه أخربنا أنه ال نيب بعده وأخربنا أن عيسى بن مرمي قد بشر به قومه قال الرومي وأنا على ذلك من الشاهدين 
كم يف عيسى فقال إن عيسى بن مرمي قد بشرنا براكب اجلمل وما أظنه إال صاحبكم مث قال أخربين عن قول صاحب



له أبو عبيدة قول صاحبنا فيه قول اهللا تعاىل فيه وهو أصدق القائلني وأبرهم قال اهللا تعاىل إن مثل عيسى عند اهللا 
آل عمران وقال تعاىل يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال  ٥٩كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له كن فيكون 

سيح عيسى بن مرمي رسول اهللا وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه إىل قوله لن تقولوا على اهللا إال احلق إمنا امل
النساء فلما فسر له الترمجان ذلك وبلغ  ١٧٢ - ١٧١يستنكف املسيح أن يكون عبدا هللا وال املالئكة املقربون 

قوم صدق  هذا املكان قال أشهد أن هبذه صفة عيسى وأشهد أن نبيكم صادق وأنه الذي بشر به عيسى وأنكم
وقال أليب عبيدة ادع يل رجلني من أول أصحابك إسالما ومها فيما ترى أفضل من معك فدعا أبو عبيدة معاذ بن 

جبل وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فقال له هذان من أفضل املسلمني فضال ومن أوهلم إسالما فقال هلما الرومي 
دت معكم فقالوا له نعم إن أنت أسلمت واستقمت ومل تغري وأليب عبيدة أتضمنون يل اجلنة إن أنا أسلمت وجاه

حىت متوت وأنت على ذلك فإنك من أهل اجلنة قال فإين أشهدكم أين من املسلمني فأسلم وفرح املسلمون بإسالمه 
وصافحوه ودعوا له خبري وقالوا له إنا إن أرسلنا رسولنا إىل صاحبكم وأنت عندنا ظنوا أنا حبسناك عنهم فنتخوف 

ن حيبسوا صاحبنا فإن شئت أن تأتيهم الليلة وتكتم إسالمك حىت نبعث إليهم رسولنا غدا وننظر عالم ينصرم األمر أ
  بيننا وبينهم فإذا رجع رسولنا إلينا أتيتنا عند ذلك فما أعزك علينا وأرغبنا فيك وأكرمك

  علينا وما أنت اآلن عند كل امرئ منا إال مبنزلة أخيه أليب وأمه
م نعم ما رأيتم فخرج فبات يف أصحابه وقال لباهان غدا جييئكم رسول القوم الذي سألتم وانصرف إىل قال فإنك

  املسلمني ملا رجع إليهم خالد فأسلم وحسن إسالمه
وملا أصبح املسلمون من تلك الليلة بعث خالد بن الوليد بقبة له محراء من أدم كان اشتراها بثالمثائة دينار فضربت 

لروم مث خرج حىت أتاها فأقام فيها ساعة وكان خالد رجال طويال مجيال جليدا مهيبا ال ينظر إليه رجل له يف عسكر ا
إال مأل صدره وعرف أنه من جلداء الرجال وشجعاهنم وأشدائهم وبعث باهان إىل خالد وهو يف قبته أن ألقين 

احلديد عليهم الدروع والبيض وصف له يف طريقه عشرة صفوف عن ميينه وعشرة صفوف عن مشاله مقنعني يف 
والسواعد واجلواشن والسيوف ال يرى منهم إال احلدق وصف من وراء تلك الصفوف خيال عظيمة وإمنا أراد أن 

يريه عدد الروم وعدهتم لريعبه بذلك وليكون أسرع له إىل ما يريد أن يعرض عليه فأقبل خالد غري مكترث ملا رأى 
ن عليه من الكالب فلما دنا من باهان رحب به مث قال بلسانه ها هنا عندي اجلس من هيآهتم ومجاعتهم ولكانوا أهو

معي فإنك من ذوي أحساب العرب فيما ذكر يل ومن شجعامن وحنن حنب الشجاع ذا احلسب وقد ذكر يل أن لك 
انا له يفسر عقال ووفاء والعاقل ينفعك كالمه والويف يصدق قوله ويوثق بعهده وأجلس فيما بينه وبني خالد ترمج

  خلالد ما يقول وخالد جالس إىل جنبه
قال احلارث بن عبد اهللا األزدي قال يل خالد يوم غدا إىل عسكر الروم اخرج معي وكنت صديقا له قل ما أفارقه 
وكان يستشريين يف األمر إذا نزل به فكنت أشري عليه مببلغ رأيي فكان يقول يل إنك ما علمت مليمون الرأي ولقل 

ت علي مبشورة إال وجدت عاقبتها تؤدي إىل سالمة فخرجت يومئذ معه حىت إذا دخلنا عسكرهم وضربت ما أشر
  قبته وبعث إليه باهان

ليلقاه قال يل انطلق معي فقلت له إن القوم إمنا أرادوك وال أراهم يدعونين أدنو إليهم معك فقال يل امضه فمضيت 
ل بعضهم خلف بعض وحوله ال يرى منهم إال أعينهم ويف أيديهم معه فلما دنونا من باهان وعلى رأسه ألوف رجا

العمد جاءنا الترمجان فقال أيكما خالد أنا فقال أقبل أنت ولريجع هذا فقام خالد وقال هذا رجل من أصحايب 



ا ولست أستغين عن رأيه فرجع إىل باهان فأخربه فقال دعوه فليأت معه فأقبلنا حنوه فلم ميش إال خطا مخسا أو ست
حىت جاء حنو من عشرة فقالوا يل ضع سيفك ومل يقولوا خلالد شيئا فنظرت ما يقول يل خالد فقال هلم ما كان ليضع 
عزه من عنقه أبدا وقد بعثتم إلينا فأتيناكم فإن تكرمونا جلسنا إليكم ومسعنا منكم وإن أبيتم فخلوا سبيلنا فننصرف 

قبلنا إليه فرحب خبالد وأجلسه معه وجلست أنا على منارق مطروحة عنكم فرجع الترمجان إىل باهان فقال دعومها فأ
للناس قريبا منهما وحيث أمسع كالمهما فقال باهان خلالد إنك من ذوي أحساب العرب فيما ذكر يل ومن 

شجعاهنم وقد ذكر يل أن لك عقال ووفاء والعاقل ينفعك كالمه والويف يصدق قوله ويوثق بعهده فلما فسر له 
قال لنا إن حسب املرء دينه ومن مل يكن له دين فال حسب } صلى اهللا عليه وسلم{ن ذلك قال خالد إن نبينا الترمجا

له وقال لنا إن أفضل الشجاعة وخريها يف العاجلة والعاقبة ما كان منها يف طاعة اهللا وأما ما ذكرت أين أوتيت عقال 
إن } صلى اهللا عليه وسلم{احملمود عندنا وقد قال لنا نبينا ووفاء فإن أكن أوتيت ذلك فلله املن والفضل علينا وهو 

اهللا ملا خلق العقل وفرغ من خلقه قال له أقبل فأقبل مث قال له أدبر فأدبر مث قال له وعزيت ما خلقت من خلقي شيئا 
 هو أحب إيل منك بك أمحد وبك أعبد وبك أعرف وبك تنال طاعيت وبك تدخل جنيت مث قال خالد والوفاء ال

يكون إال من العقل فمن مل يكن له عقل فال وفاء له ومن ال وفاء له ال عقل له فقال له باهان أنت أعقل أهل األرض 
  ما يتكلم بكالمك وال يبصره وال يفطن له إال الفائق من الرجال مث قال خلالد أخربين عنك وأنت هكذا حتتاج إىل

   عسكرنا أكثر من ألف رجل كلهم ال يستغين عن رأيهمشورة هذا الرجل فقال له خالد وأعجب من ذلك أن يف
وال عن مشورته فقال باهان ما كنا نظن ذلك عندكم وال نراكم به فقال له خالد ما كل ما تظنون ونظن يكون 
صوابا فقال باهان صدقت مث قال له إن أول ما أكلمك به إين أدعوك إىل خليت ومصافايت فقال له خالد كيف يل 

ذا فيما بيين وبينك وقد مجعتين وإياك بلدة ال أريد أنا وال تريد أنت أن نفترق حىت تصري البلدة ولك أن يتم ه
ألحدنا فقال له باهان فلعل اهللا أن يصلح بيننا وبينك فال يهراق دم وال يقتل قتيل قال خالد إن شاء اهللا فعل قال 

األخ أخاه إن قبتك هذه احلمراء قد أعجبتين فأنا باهان فإين أريد أن ألقي احلشمة فما بيين وبينك وأكلمك كالم 
أحب أن هتبها يل فإين مل أر قبة من القباب أحسن منها فخذ ما بدا لك فيها وسلين ما أحببت فهو يف يدك فقال له 

خالد خذها فهي لك ولست أريد من متاعك شيئا قال واهللا ما ظننته سأهلا إال لينظر إليها فإذا هو قد أخذها مث قال 
خلالد إن شئت بدأتك فتكلمت وإن شئت أنت فتكلم فقال له خالد ما أبايل أي ذلك كان أما أنا فال أخالك إال 
وقد بلغك وعلمت ما أسأل واطلب وما أدعو إليه وقد جاءك بذلك أصحابك ومن لقينا منهم بأجنادين ومرج 

إن شئت فتكلم وإن شئت بدأتك الصفر وفحل ومدائنكم وحصونكم وأما أنت فلست أدري ما تريد أن تقول ف
  فتكلمت فقال باهان

احلمد هللا الذي جعل نبينا أفضل األنبياء وملكنا أفضل امللوك وأمتنا أفضل األمم فلما بلغ هذا املكان قال خالد 
نا وقطع على باهان منطقه واحلمد هللا الذي جعلنا نؤمن بنبينا ونبيكم وجبميع األنبياء وجعل األمري الذي وليناه أمور

رجال كبعضنا فلو زعم أنه ملك علينا لعزلناه عنا ولسنا نرى أن له على رجل من املسلمني فضال إال أن يكون أتقى 
منه عند اهللا وأبر واحلمد هللا الذي جعل أمتنا تأمر باملعروف وتنهي عن املنكر وتقر بالذنب وتستغفر منه وتعبد اهللا 

  وحده ال تشرك به شيئا قل اآلن ما بدا لك

اصفر وجه باهان وسكت قليال مث قال احلمد هللا الذي أبالنا فأحسن البالء عندنا فأغنانا من الفقر ونصرنا على ف
  األمم وأعزنا فال نذل ومنعنا من



الضيم فال تباح حرمتنا ولسنا فيما أعزنا اهللا به وأعطانا من ديننا ببطرين وال مرحني وال باغني على الناس وقد 
عشر العرب جريان كنا حنسن جوارهم ونعظم رفدهم ونفضل عليهم ونفي هلم بالعهد وخريناهم كانت لنا منكم يا م

بالدنا ينزلون منها حيث شاءوا فينزلون آمنني ويرحلون آمنني وكنا نرى أن مجيع العرب ممن ال جياورنا سيشكرون 
فاجأمتونا باخليل والرجال تقاتلوننا على لنا ذلك الذي آتينا إىل إخواهنم وما اصطنعنا عندهم فلم يرعنا منهم إال وقد 

حصوننا وتريدون أن تغلبونا على بالدنا وقد طلب هذا منا قبلكم من كان أكثر منكم عددا وأعظم مكيدة وأقوى 
جدا فلم يرجعوا عنا إال وهم بني أسري وقتيل وأرادت ذلك منا فارس فقد بلغكم كيف صنع اهللا هبم وأراد ذلك منا 

بأشد مما لقينا به فارس وأرادنا غريهم من أهل املشرق واملغرب من ذوي املنعة والعز واجلنود الترك فلقيناهم 
العظيمة فكلهم أظفرنا اهللا هبم وصنع لنا عليهم ومل تكن أمة من األمم بأدق عندنا منكم شأنا وال اصغر أخطارا إمنا 

نتم تطمعون أن نتخلى لكم عن بالدنا بئس جلكم رعاء الشاء واإلبل وأهل الصحراء واحلجر والبؤس والشقاء أفأ
ما طمعتم فيه منا وقد ظننا أنه مل يأت بكم إىل بالدنا وحنن ننفي كل من حولنا من األمم العظيمة الشأن الكثرية 

العدد إال جهد نزل بكم من جدوبة األرض وقحط املطر فعثتم يف بالدنا وأفسدمت كل الفساد وقد ركبتم مراكبنا 
م ولبستم ثيابنا وليست كثيابكم وطعمتم من طعامنا وليس كطعامكم وأصبتم منا ومألمت أيديكم وليست كمراكبك

من الذهب األمحر والفضة البيضاء واملتاع الفاخر ولقد لقيناكم اآلن وذلك كله لنا وهو يف أيديكم فنحن نسلمه 
ا وأردمت أن نزيدكم من بيوت لكم فأخرجوا به وانصرفوا عن بالدنا فإن أبت أنفسكم إال أن خترجوا وتشرهو

أموالنا ما نقوي به الضعيف منكم ويرى الغائب أن قد رجع إىل أهله خبري فعلنا ونأمر لألمري منكم بعشرة آالف 
  دينار ونأمر لك مبثلها ونأمر لرؤسائكم بألف دينار ألف دينار ونأمر

  جلميع أصحابك لكل واحد منهم مبائة دينار على
  ان املغلظة أن ال تعودوا إىل بالدنا مث سكتأن حتلفوا لنا باألمي

فقال خالد احلمد هللا الذي ال إله إال هو فلما فسر ذلك الترمجان رفع باهان يديه إىل السماء مث أشار إليه بيده وقال 
كما خلالد نعم ما قلت قال خالد وأشهد أن حممدا رسول اهللا فلما فسرها الترمجان قال باهان اهللا أعلم ما أدري لعله 

تقول مث قال خالد أما بعد فإن كل ما ذكرت به قومك من الغىن والعز ومنع احلرمي والظفر على أألعداء والتمكن 
يف البالد حنن به عارفون وكل ما ذكرت من إنعامكم على جريانكم منا فقد عرفناه وذلك ألمر كنتم تصلحون به 

يهم أو شطرهم قد دخلوا يف دينكم وهم يقاتلوننا معكم دنياكم فكان زيادة يف ملككم وعزا لكم أال ترون أن ثلث
وأما ما ذكرتنا به من رعي اإلبل والغنم فما أقل ما رأيت واحدا منا يكرهه وما ملن يكرهه منا فضل على من يفعله 
 وأما قولك إنا أهل الصحراء واحلجر والبؤس والشقاء فحالنا واهللا كما وصفته وما ننتفى من ذلك وال نتربأ منه

وكنا على أسوأ وأشد مما ذكرت وسأقص عليك قصتنا وأعرض عليك أمرنا وأدعوك إىل حظك إن قبلت أال إنا كنا 
معشر العرب أمة من هذه األمم أنزلنا اهللا وله احلمد منزال من األرض ليست به أهنار جارية وال يكون فيه من 

مدر وشاة وبعري وعيش شديد وبالء دائم الزم نقطع الزرع إال القليل وجل أرضنا املهامة والقفار وكنا أهل حجر و
أرحامنا ونقتل خشية اإلمالق أوالدنا ويأكل قوينا ضعيفنا وكثرينا قليلنا وال تأمن قبيلة منا قبيلة إال أربعة أشهر من 

وال تنفع  السنة نعبد من دون اهللا أوثانا وأصناما ننحتها بأيدينا من احلجارة اليت خنتارها على أعيننا وهي ال تضر
وحنن عليها مكبون فبينا حنن كذلك على شفا حفرة من النار من مات منا مات مشركا وسار إىل النار ومن بقي منا 

بقي مشركا كافرا بربه قاطعا لرمحه إذ بعث اهللا فينا رسوال من صميمنا وخيارنا دعانا إىل اهللا وحده أن نعبده وال 



بدها املشركون وقال لنا ال تتخذوا من دون ربكم إهلا وال وليا وال نصريا نشرك به شيئا وأن خنلع األنداد اليت يع
  وال جتعلوا معه صاحبة وال ولدا وال

  تعبدوا من دونه نارا وال حجرا وال مشسا وال قمرا

هللا واكتفوا به ربا وإهلا من كل شيء دونه وكونوا أولياءه وإليه فارغبوا وإياه فادعوا وقال لنا قاتلوا من اختذ مع ا
آهلة أخرى وكل من زعم أن هللا ولدا وأنه ثاين اثنني أو ثالث ثالثة حىت يقولوا ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 

ويدخلوا يف اإلسالم فإن فعلوا حرمت عليكم دماؤهم وأمواهلم وأعراضهم إال حبقها وهم إخوانكم يف الدين هلم ما 
 دينكم وأقاموا على دينهم فاعرضوا عليهم اجلزية أن يؤدوها عن لكم وعليهم ما عليكم فإن هم أبوا أن يدخلوا يف

يد وهم صاغرون فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم فإن أبوا فقاتلوهم فإنه من قتل منكم كان شهيدا حيا عند اهللا 
خالد وهذا واهللا مرزوقا وأدخله اهللا اجلنة ومن قتل من عدوكم قتل كافرا وصار إىل النار خملدا فيها أبدا مث قال 

فعلمناه وأمرنا به وأمرنا أن ندعو الناس إليه } صلى اهللا عليه وسلم{الذي ال إله إال هو هو الذي أمر اهللا به نبيه 
وحنن ندعوكم إىل اإلسالم وإىل أن تشهدوا أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله وإىل أن 

وتقروا مبا جاء به من عند اهللا فإن فعلتم فأنتم إخواننا يف الدين لكم ما لنا وعليكم ما  تقيموا الصالة وتؤتوا الزكاة
علينا فإن أبيتم فإنا نعرض عليكم أن تعطوا اجلزية عن يد وأنتم صاغرون فإن فعلتم قبلنا منكم وكففنا عنكم وإن 

اة فاخرجوا بنا على اسم اهللا حىت أبيتم أن تفعلوا فقد واهللا جاءكم قوم هم أحرص على املوت منكم على احلي
حناكمكم إىل اهللا فإمنا األرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني مث سكت خالد فقال باهان إما أن ندخل 

يف دينكم فما أبعد من ترى من الناس أن يترك دينه ويدخل يف دينكم وإما أن نؤدي اجلزية مث تنفس الصعداء 
عنده فسيموت من ترى مجيعا قبل أن يؤدوا اجلزية إىل أحد من الناس وهم يأخذون اجلزية وثقلت عليه وعظمت 

وال يعطوهنا وأما قولك فاخرجوا حىت حيكم اهللا بيننا فلعمري ما جاءك هؤالء القوم وهذه اجلموع إال ليحاكموك إىل 
  اهللا وأما قولك إن األرض هللا يورثها من يشاء من

ت هذه األرض اليت نقاتلكم عليها وتقاتلوننا إال ألمة من األمم كانوا قبلنا فيها فقاتلناهم عباده فصدقت واهللا ما كان
  عليها فأخرجناهم منها وقد كانت قبل ذلك

  لقوم آخرين فأخرجهم منها هؤالء الذين كنا قاتلناهم عليها فابرزوا على اسم اهللا فإنا خارجون إليكم
ب خالد فقام وقمت معه فمر بقبته فتركها وبعث معنا صاحب الروم قال احلارث فلما فرغ باهان من كالمه وث

رجاال حىت أخرجونا من عسكرهم وأمنا فرجعنا إىل أيب عبيدة فقص عليهم خالد اخلرب وأخربهم بأن القتال سيقع 
  بينهم وقال للناس استعدوا أيها الناس استعداد قوم يرون أهنم عن ساعة مقاتلون

رجل من الروم كان مع باهان يف عسكرهم ذلك وأسلم بعد فحسن إسالمه قال  وحدث أبو جهضم األزدي عن
كتب باهان إىل قيصر كتابا خيربه فيه خبالد وحال أصحابه وحال املسلمني وكان قد مجع أصحابه يوم انصرف عنهم 

فليس يطمعون خالد فقال أشريوا علي برأيكم يف أمر هؤالء القوم فإين قد هيبتهم فما أراهم يهابون وأطمعتهم 
وأردهتم على الرجوع واخلروج عن بالدنا بكل وجه فليسوا براجعني والقوم ليس يريدون إال هالككم 

واستئصالكم وسلب سلطانكم وأكل بالدكم وسيب أوالدكم ونسائكم وأخذ أموالكم فإن كنتم أحرارا فقاتلوا عن 
قامت البطارقة رجال بعد رجل فكلهم خيربه أنه سلطانكم وامنعوا حرميكم ونساءكم وأموالكم وبالدكم وأوالدكم ف



طيب النفس باملوت دون بالده وسلطانه وقالوا له إذا شئت فاهنض بنا فقال هلم فكيف ترون نقاتلهم فإنا أكثر من 
عشرة أضعافهم حنن حنو من أربعمائة ألف وهم حنو من ثالثني ألفا أو أقل أو أكثر فقال بعضهم أخرج إليهم يف كل 

ة ألف يقاتلوهنم وتستريح البقية وتسرح عيالنا وأثقالنا إىل البحر فال يكون معنا شيء يهمنا وال يشغلنا يوم مائ
  ويقاتلهم كل يوم منا مائة ألف فهم يف كل يوم يف قتل

وجراحة وعناء ومشقة وشدة وحنن ال نقاتل إال يف كل أربعة أيام يوما فإن هم هزموا منا يف كل يوم مائة ألف بقي 
أكثر من مائيت ألف مل ينهزموا فقال آخرون ال ولكنا نرى إذا هم خرجوا إلينا أن نبعث إىل كل رجل منهم هلم 

عشرة من أصحابك فال واهللا ال جيتمع عشرة على واحد إال غلبوه فقال باهان هذا ما ال يكون وكيف أقدر على 
رد الرجل منهم عن صاحبه حىت أبعث عددهم حىت أبعث إىل كل رجل منهم عشرة من أصحايب وكيف أقدر أن ينف

  إليه عشرة من قبلي هذا ما ال يكون
قال فأمجعوا رأيهم مجيعا على أن خيرجوا بأمجعهم خرجة واحدة فيناجزوهم فيها وال يرجعوا عنهم حىت حيكم اهللا 

  بينهم
وسلطانك العز فإنك  وكتب باهان إىل قيصر أما بعد نسأل اهللا لك أيها امللك وجلندك وأهل مملكتك النصر ولدينك

بعثتين فيما ال حيصيه من العدد إال اهللا فقدمت على القوم فأرسلت إليهم فهيبتهم فلم يهابوا وأطمعتهم فلم يطمعوا 
وخوفتهم فلم خيافوا وسألتهم الصلح فلم يقبلوا وجعلت له اجلعل على أن ينصرفوا فلم يفعلوا وقد ذعر منهم جند 

ون الفشل قد عمهم والرعب قد دخل قلوهبم إال أن منهم رجاال قد عرفتهم امللك ذعرا شديدا وخشيت أن يك
ليسوا بفرارين عن عدوهم وال شكاك يف دينهم ولو قد لقوهم مل يفروا حىت يظهروا أو يقتلوا وقد مجعت أهل الرأي 

 نزايلهم حىت من أصحايب وأهل النصيحة مللكنا وديننا فاجتمع رأيهم على النهوض إليهم مجيعا يف يوم واحد وال
  حيكم اهللا بيننا وبينهم

قال وكان باهان قد رأى رؤيا فذكرها مللك الروم يف كتابه هذا فقال له وقد أتاين آت يف منامي فقال يل ال تقاتل 
هؤالء القوم فإهنم يهلكونك ويهزمونك فلما انتبهت عربت أنه من الشيطان أراد أن حيزنين فخسأته فإن يكن 

  وإن مل يكن فقد بني يل األمر فابعث أنت أيها الشيطان فقد خسأته

امللك بثقلك وحرمك ومالك فأحلقهم بأقصى بالدك وانتظر وقعتنا هذه فإن أظهرنا اهللا عليهم محدت اهللا الذي أعز 
دينك ومنع سلطانك وإن هم ظفروا علينا فأرض بقضاء اهللا واعلم أن الدنيا زائلة عنك كما زالت عمن كان قبلك 

منها على ما فاتك وال تغتبط منها بشيء مما يف يديك واحلق مبعاقلك ودار مملكتك وأحسن إىل رعيتك فال تأسف 
  وإىل الناس حيسن اهللا إليك وارحم الضعفاء واملساكني ترحم وتواضع هللا يرفعك فإن اهللا ال حيب املتكربين والسالم

م عشرين صفا ال ترى أطرافها مث جعل على قال مث إن باهان خرج إىل املسلمني يف يوم ذي ضباب ورذاذ وصف هل
ميمنته ابن قماطر ومعه جرجري يف أهل أرمينية وجعل الدرجنار يف ميسرته وكان من خيارهم ونساكهم فأقبلوا حنو 

املسلمني كأهنم أعراض اجلبال وقد مألوا األرض فلما نظر إليهم املسلمون وقد أقبلوا كلهم هنضوا إىل راياهتم وجاء 
الوليد ويزيد بن أيب سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة وهم األمراء الذين كان أبو بكر رضي خالد بن 

اهللا عنه أمرهم إىل أيب عبيدة بن اجلراح ومعه معاذ بن جبل ال يفارقه فقالوا له إن هؤالء قد زحفوا لنا هذا اليوم 
ضطرونا إىل ذلك قال أصبتم مث خرج هو ومعاذ فصفوا املطري وإنا ال نرى أن خنرج إليهم فيه حىت يلطوا بعسكرنا وي



الناس وهيئوهم ووقفوهم على مراكزهم وأقبلت الروم يف املطر فوقفوا ساعة وتصربوا عليه فلما رأوا أن املطر ال 
يقلع انصرفوا إىل عسكرهم ودعا الدرجنار رجال من العرب ممن كان على دين النصرانية فقال له ادخل يف عسكر 

لقوم فانظر ما حاهلم وما هديهم وما يصنعون وكيف سريهتم مث القين هبا فخرج ذلك الرجل حىت دخل هؤالء ا
عسكر املسلمني فلم يستكروه ألنه كان رجال من العرب لسانه ووجهه فمكث يف عسكرهم ليلة حىت أصبح فوجد 

إليه فقال جئتك من عند قوم يصومون املسلمني يصلون الليل كله كأهنم يف النهار مث أصبح فأقام عامة يومه مث خرج 
  النهار ويقومون الليل ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر رهبان بالليل وأسد بالنهار لو

سرق ملكهم فيهم لقطعوه ولو زىن لرمجوه ال يثأرهم احلق واتباعهم إياه على اهلوى فقال لئن كان هؤالء القوم 
قتاهلم فلما كان من الغد خرجوا أيضا يف يوم ذي ضباب وأتى املسلمني هكذا لبطن األرض خري من ظهرها ملن يريد 

رجال من العرب كانوا نصارى فأسلموا فقال هلم أبو عبيدة وخالد ادخلوا يف عسكر الروم واكتموهم إسالمكم 
دلون والقونا بأخبارهم فإن لكم يف هذه أجرا واهللا حاسبه لكم جهادا فإنكم تدفعون بذلك عن حرمة اإلسالم وت

على عورة أهل الشرك فانطلقوا فدخلوا عسكر الروم مث جاءوا بعدما مضى من الليل نصفه فأتوا أبا عبيدة فقالوا له 
إن القوم قد أوقدوا النريان وهم يتعبون لكم ويتهيأون للقائكم وهم مصبحوكم بالغداة فما كنتم صانعني فاصنعوه 

لوليد ويزيد بن أيب سفيان وعمرو بن العاص فعبأوا الناس اآلن فخرج أبو عبيدة ومعاذ بن جبل وخالد بن ا
  وصفوهم فلم يزالوا يف ذلك حىت أصبحوا

وعن راشد بن عبد الرمحن أألزدي قال صلى بنا أبو عبيدة يومئذ صالة الغداة يف عسكره يف الغداة اليت التقينا فيها 
ل اهللا تعاىل أمل تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الروم بالريموك فقرأ يف أول ركعة بالفجر وليال عشر فلما مر بقو

العماد اليت مل خيلق مثلها يف البالد ومثود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي األوتاد الذين طغوا يف البالد 
الفجر قلت يف نفسي ظهرنا واهللا  ١٤ - ٤فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لباملرصاد 

م للذي أجرى اهللا على لسانه وسررت بذلك سرورا شديدا وقلت عدونا هذا واهللا نظري هلذه األمم يف على القو
الكفر والكثرة واملعاصي قال مث قرأ يف الركعة الثانية والشمس وضحاها فلما مر بقول اهللا تعاىل كذبت مثود 

  بطغواها إىل آخر السورة قلت يف نفسي هذه واهللا أخرى
نب اهللا عليهم سوط عذاب وليد مدمن اهللا عليهم كما دمدم على هذه القرون من قبلهم فلما إن صدق الفأل ليص

  قضى أبو عبيدة صالته أقبل على الناس بوجهه وقال

أيها الناس أبشروا فإين رأيت يف ليليت هذه فيما يرى النائم كأن رجاال أتوين فحفوا يب وعليهم ثياب بيض مث دعوا 
مث قالوا لنا أقدموا على عدوكم وال هتابوهم فإنكم األعلون وكأنا مضينا إىل عسكر عدونا إيل رجاال منكم أعرفهم 

  فلما رأونا قاصدين إليهم انفرجوا لنا وجئنا حىت دخلنا عسكرهم وولوا مدبرين
  فقال له الناس أصلحك اهللا نامت عينيك هذه بشرى من اهللا بشرك اهللا خبري

اهللا قد رأيت رؤيا إهنا لبشرى من اهللا رأيت يف هذه الليلة كأنا خرجنا إىل  وقال أبو مرثد اخلوالين وأنا أصلحك
عدونا فلما تواقعنا صب اهللا عليهم من السماء طريا بيضا عظاما هلا خمالب كمخالب األسد وهي تنقض من السماء 

  انقضاض العقبان فإذا حاذت بالرجل من املشركني ضربته ضربة خير منها متقطعا
قولون أبشروا معاشر املسلمني فقد أيدكم اهللا عليهم باملالئكة قال فنباشر الناس هبذه الرؤيا وسروا هبا وكان الناس ي

فقال أبو عبيدة وهذه واهللا بشرى من اهللا فحدثوا هبذه الرؤيا الناس فإن مثلها من الرؤيا ما يشجع املسلم وحيسن 



  ظنه وينشطه للقاء عدوه
   عبيدة يف املسلمني واستبشروا هبماقال وانتشرت هذه الرؤيا ورؤيا أيب

وعن أيب جهضم أيضا أن رجال من الروم حدثه يف خالفة عبد امللك بن مروان أن رجال من عظمائهم أتى باهان يف 
  صبيحة الليلة اليت خرج إىل املسلمني

السماء طول أحدهم  بالريموك فقال له إين رأيت رؤيا أريد أن أحدثك هبا قال هاهتا قال رأيت كأن رجاال نزلوا من
أبعد من مد بصره فنزعوا سيوفنا من أغمادها وأسنة رماحنا من أطرافها مث مل يدعوا منا رجال إال كتفوه مث قالوا لنا 
اهربوا وأكثركم هالك فأخذنا هنرب فمنا من يسقط على وجهه ومنا من يتبلد ال يستطيع أن يربح من مكانه ومنا 

راه فقال له باهان أما من رأيت يسقط على وجهه ومن رأيته يتبلد ال يطيق أين من حيل كتافه مث يسعى حىت ال ن
يسعى وال يتنحى من مكانه فهم الذين يهلكون وأما الذين رأيت حيلون كتافهم ويسعون حىت ال نراهم فأولئك 

من اخلري ألست الذين ينجون مث قال له باهان أما أنت فو اهللا ال تسلم مين أبدا فوجهك الذي بشر بالشر وقنط 
الذي كنت أشد الناس علي يف أمر الرجل الذي قتل رجال من أهل الذمة فأردت أن أقتله فكنت أنت من اشد 

الناس علي يف أمره حىت عطلت حدا من حدود اهللا وتركته وكان علي من احلق أن أقيمه فحلت بيين وبينه يف مجاعة 
يضرب بعضكم بعضا فأما اآلن فقد حدثت نفسي باملوت وإمنا  من السفهاء وتركته كراهية أن أفرق مجاعتكم أو أن

ألقى القوم عن ساعة فإن شئتم اآلن فتفرقوا وإن شئتم فاجتمعوا وأ ا أتوب إىل اهللا من ترك ذلك احلد يومئذ فإنه مل 
قتل الذمي يك يسعين وال ينبغي يل إال قتله ولو قتلتموين معه مث أمر به فضربت عنقه قال وطلب الرومي الذي كان 

فهرب منه فلم يقدر عليه وقد تقدمت قصة هذا الرومي املقتول تعديا فيما أخرجناه قبل من احلديث عن أيب بشر 
  التنوخي فأغىن ذلك عن إعادهتا

وعن راشد بن عبد الرمحن األزدي أن باهان زحف يوم الريموك إىل املسلمني يف عشرين صفا تضم حنوا من أربعمائة 
املسلمون طيبة أنفسهم لقتال املشركني قد شرح اهللا صدورهم وشجع قلوهبم على لقاء عدوهم  ألف مقاتل وأصبح

  فأخرجهم أبو عبيدة وجعل على ميمنته معاذ بن جبل وعلى ميسرته

قباث بن أشيم وعلى الرجالة هاشم بن عتبة وعلى اخليل خالد بن الوليد وخرج الناس على راياهتم وفيهم أشراف 
من رجاهلم وقبائلهم وفيهم األزد وهم ثلث الناس ومحري وهم عظم الناس وفيهم مهدان وخوالن العرب وفرساهنم 

ومذحج وخثعم وقضاعة وخلم وجذام وعاملة وغسان وكندة وحضرموت ومعهم مجاعة من كنانة ولكن عظم 
دارهم عراقية فقاتلوا  الناس أهل اليمن ومل حيضرها يومئذ أسد وال متيم وال ربيعة ومل تكن دارهم هنالك إمنا كانت

أهل فارس بالعراق فلما برز املسلمون إىل عدوهم سار أبو عبيدة فيهم مث قال يا عباد اهللا انصروا اهللا ينصركم 
ويثبت أقدامكم فإن وعد اهللا حق يا معشر املسلمني اصربوا فإن الصرب منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة 

إليهم خبطوة وال تبدأوهم بقتال واشرعوا الرماح واستتروا بالدرق والزموا  للعار فال تربحوا مصافكم وال ختطوا
الصمت إال من ذكر اهللا حىت آمركم إن شاء اهللا وخرج معاذ يقص على الناس ويقول يا قراء القرآن ومستحفظي 

 يؤيت اهللا املغفرة والرمحة الكتاب وأنصار اهلدى وأولياء احلق إن رمحة اهللا ال تنال بالتواين وجنته ال تدخل باألماين وال
الواسعة إال الصادقني املصدقني مبا وعدهم اهللا أمل تسمعوا لقول اهللا تعاىل وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا 

الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنهم 
ر إىل رأس اآلية أنتم إن شاء اهللا منصورون فأطيعوا اهللا ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا النو ٥٥من بعد خوفهم أمنا 



األنفال واستحيوا من ربكم أن يراكم فرارا من عدوكم وأنتم يف  ٤٦وتذهب رحيكم واصربوا إن اهللا مع الصابرين 
ميشي يف الصفوف حيرضهم  قبضته ورمحته وليس ألحد منكم ملجأ وال منجي من دونه وال متعزز بغري اهللا وجعل

  ويقص عليهم مث انصرف إىل موضعه
  قال سهل بن سعد ومر عمرو بن العاص يومئذ على الناس فجعل يعظهم

وحيرضهم ويقول أيها الناس غضوا أبصاركم واجثوا على الركب وأشرعوا الرماح والزموا مراكزكم ومصافكم 
األسنة فثبوا يف وجوههم وثوب األسد فوالذي يرضي  فإذا محل عليكم عدوكم فأمهلوهم حىت إذا ركبوا أطراف

الصدق ويثيب عليه وميقت الكذب ويعاقب عليه وجيزي باإلحسان لقد بلغين أن املسلمني سيفتحوهنا كفرا كفرا 
  وقصرا قصرا فال يهولنكم مجوعهم وال عددهم فلو قد صدقتموهم الشدة لقد ابذعروا ابذعرار أوالد احلجل

ن بن حرب استأذن عمر بن اخلطاب يف جهاد الروم بالشام فقال له إين أحب أن تأذن يل فأخرج قال وكان أبو سفيا
إىل الشام متطوعا مبايل فأنصر املسلمني وأقاتل املشركني وأحض مجاعة من هناك من املسلمني سيفتحوهنا فال آلوهم 

وبارك لك يف رأيك وأعظم أجرك فيما نصيحة وال خريا فقال له عمر قد أذنت لك يا أبا سفيان تقبل اهللا جهادك 
نويت من ذلك فتجهز أبو سفيان بأحسن اجلهاز ويف أحسن هيئة مث خرج وصحبته أناس من املسلمني كثري خرجوا 

متطوعني فأحسن أبو سفيان صحبتهم حىت قدموا على مجاعة املسلمني وملا خرج املسلمون إىل عدوهم بالريموك كان 
لناس ويقف على أهل كل راية وعلى كل مجاعة فيحض الناس ويعظهم ويقول إنكم يا أبو سفيان يومئذ يسري يف ا

معشر املسلمني أصبحتم يف دار العجم منقطعني عن األهل نائني عن أمري املؤمنني وأمداد املسلمني وقد واهللا أصبحتم 
وبالدهم وأمواهلم فال  بإزاء عدو كثري عددهم شديد عليكم حنقهم وقد وترمتوهم يف أنفسهم ونسائهم وأوالدهم

واهللا ال ينجيكم منهم اليوم وال تبلغون رضوان اهللا إال بصدق اللقاء والصرب يف مواطن املكروه فتقربوا إىل خالقكم 
  وامتنعوا بسيوفكم ولتكن هي احلصون اليت إليها تلجون وهبا متتنعون

  وقاتل أبو سفيان يومئذ قتاال شديدا وأبلى بالء حسنا
م إىل املسلمني وهم يزفون زفا ومعهم الصلبان وأقبلوا باألساقفة والقسيسني والرهبان والبطارقة قال وزحف الرو

  والفرسان وهلم دوي كدوي الرعد

وقد تبايع عظمهم على املوت ودخل منهم ثالثون ألفا يف السالسل كل عشرة يف سلسلة لئال يفروا فلما نظر إليهم 
املسلمني وهن على تل مرتفع يف العسكر فقال يا نساء املسلمني أميا رجل  خالد بن الوليد مقبلني أقبل على نساء

أدركتنه منهزما فاقتلنه فأخذن العناهر وهي عمد البيوت مث أقبلن حنو املسلمني فقلن لستم بعولتنا إن مل متنعونا اليوم 
ة ال يردها شيء وليست خيل وأقبل خالد إىل أيب عبيدة فقال إن هؤالء قد أقبلوا يف عدد وحد وجد وإن هلم الشد

املسلمني بكثرية وال واهللا ألقامت خيلي لشدة محلتهم وخيلهم ورجاهلم أبدا وخيل خالد يومئذ أمام صفوف 
املسلمني واملسلمون ثالثة صفوف قال خالد فقد رأيت أن أفرق خيلي فأكون أنا يف إحدى اخليلني ويكون قيس بن 

من وراء امليمنة وامليسرة فإذا محلوا على الناس فإن ثبت املسلمون فاهللا ثبتهم هبرية يف اخليل األخرى مث تقف خيلنا 
وثبت أقدامهم وإن كانت األخرى محلت عليهم خيولنا وهي جامة على ميمنتهم وميسرهتم وقد انتهت شدة خيلهم 

ندها أن يظفر اهللا وقوهتا وتفرقت مجاعتهم ونقضوا صفوفهم وصاروا نشرا مث حتمل عليهم وهي بتلك احلال فأرجو ع
هبم وجيعل دائرة السوء عليهم وقال أليب عبيدة قد رأيت لك أن توقف سعيد بن زيد موقفك هذا وتقف أنت حبذائه 

من ورائه يف مجاعة حسنة فتكون ردءا للمسلمني فقبل أبو عبيدة مشورته وقال أفعل ما أراك اهللا وأنا فاعل ما 



يف مكانه وركب هو فسار يف الناس فحرضهم وأوصاهم بتقوى اهللا  ذكرت فأمر أبو عبيدة سعيد بن زيد فوقف
والصرب مث انصرف فوقف من وراء الناس ردءا هلم وأقبلت الروم كقطع الليل حىت إذا حاذوا امليمنة نادى معاذ بن 

اللقاء جبل الناس فقال يا عباد اهللا املسلمني إن هؤالء قد تيسروا للشدة عليكم وال واهللا ال يردهم إال صدق 
  والصرب يف البأساء مث نزل عن فرسه وقال من أراد

أن يأخذ فرسي ويقاتل عليه فليأخذه فوثب إليه ابنه عبد الرمحن بن معاذ وهو غالم حني احتلم فقال يا أبة إين 
ألرجو أن أكون فارسا أعظم غناء عن املسلمني مين راجال وأنت يا ابة راجال اعظم غناء منك فارسا وعظم 

ني رجالة وإذا رأوك صابرا حمتسبا حمافظا صربوا إن شاء اهللا وحافظوا فقال له معاذ وفقين اهللا وإياك يا بين ملا املسلم
حيب ويرضى فقاتل معاذ وابنه قتاال شديدا ما قاتل مثله كثري من املسلمني مث إن الروم حتاضوا وتداعوا وقصت 

مسع ذلك معاذ منهم قال اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوهبم  عليهم األساقفة والرهبان وقد دنوا من املسلمني فإذا
  وأنزل علينا السكينة وألزمنا كلمة التقوى وحبب إلينا اللقاء ورضنا بالقضاء

قال وخرج باهان صاحب الروم فجال يف أصحابه وأمرهم بالصرب والقتال دون ذراريهم وأمواهلم وسلطاهنم 
محل عليهم وكان على امليسرة الدرجنار وكان متنسكا فقال البطارقة وبالدهم مث بعث إىل صاحب امليسرة أن ا

والروم الذين معه قد أمركم أمريكم أن حتملوا وهتيأت البطارقة مث شدوا على امليمنة وفيها األزد ومذحج ومحري 
املسلمني عن  وحضرموت وخوالن فثبتوا حني صدموا واقتتلوا قتاال شديدا مث ركبهم من الروم أمثال اجلبال فأزالوا

امليمنة إىل ناحية القلب وانكشفت طائفة من املسلمني إىل العسكر وثبت عظم الناس فلم يزولوا وقاتلوا حتت راياهتم 
فلم ينكشفوا ومل تنكشف زبيد يومئذ وهي يف امليمنة وفيهم احلجاج بن عبد يغوث والد عمرو بن احلجاج فنادى يا 

وا على الروم وهم يف حنو مخسمائة رجل شدة فلم يتنهنهوا حىت خالطوا الروم خيفان يا خيفان فاجتمعوا إليه مث شد
فقاتلوهم قتاال شديدا وشغلوهم عن اتباع من انكشف من املسلمني وشدت عليهم حضرموت ومحري وخوالن بعدما 

  كانوا زالوا مث رجعوا إىل مواقفهم حىت وقفوا يف الصف حيث كانوا واستقبل النساء

 بالعناهر يضربن هبا وجوههم وثبتت األزد وقاتلت قتاال مل يقاتل مثله أحد من تلك القبائل وقتل منهزمة املسلمني
منهم مقتلة مل يقتل مثلها من قبيلة من القبائل وقتل يومئذ عمرو بن الطفيل ذو النور وهو يقول يا معشر األزد ال 

  عة مث قتل هو يرمحه اهللايؤتني املسلمون من قبلكم وقاتل قتاال شديدا قتل من أشدائهم تس
وقال جندب بن عمرو بن محمة ورفع رايته يا معشر األزد إنه ال يبقى منكم وال ينجو من اإلمث والعار إال من قاتل 

أال وإن املقتول شهيد واخلائب من هرب اليوم وقاتل حىت قتل رمحه اهللا ونادى أبو هريرة يا مربور يا مربور فأطافت 
 بن سراقة انتهيت إىل أيب هريرة يومئذ وهو يقول تزينوا للحور العني وارغبوا يف جوار ربكم به األزد قال عبد اهللا

يف جنات النعيم فما أنتم يف موطن من مواطن اخلري أحب فيه منكم يف هذا املوطن أال وإن للصابرين فضلهم قال 
م وإهنا لتدور هبم األرض وهم يف جمال فأطافت به األزد مث اضطربوا هم والروم فوالذي ال إله إال هو لرأيت الرو

واحد كما تدور الرحاء وما برحوا يعين املسلمني وال زالوا وركبهم من الروم أمثال اجلبال فما رأيت موطنا قط 
  أكثر قحفا ساقطا ومعصما نادرا وكفا طائحة من ذلك املوطن وقد واهللا أوحلناهم شرا وأوحلونا

قلب ليلقون مثل ما نلقى ولكن محة القوم وجدهم وحردهم وحنقهم علينا وكنا وكان جل القتال يف امليمنة وأن ال
يف آخر امليمنة فلقد لقينا من قتاهلم ما مل يلق أحد مثله فواهللا إنا لكذلك نقاتلهم وقد دخل عسكرنا منهم حنو من 



على بعض وشدخ منهم عشرين ألفا من ورائنا فعصمنا اهللا من أن نزول محل عليهم خالد بن الوليد فقصف بعضهم 
  يف العسكر حنوا من عشرة آالف ودخل سائرهم بيوت املسلمني يف العسكر جمرحني وغري جمرحني مث

خرج خالد يكرد ويقتل كل من كان قريبا منا من الروم حىت إذا حاذانا ألف خيله بعضها إىل بعض مث قال يا أهل 
قد رأيتم فالشدة الشدة فوالذي نفسي بيده ليعطينكم اهللا الظفر  اإلسالم إنه مل يبق عند القوم من اجلد والقتال إال ما

الساعة عليهم فجعل ال يسمع هذا القول من خالد أحد من املسلمني إال شجعه عليهم مث إن خالدا اعترض الروم 
حىت فض وإىل جنبه منهم أكثر من مائة ألف فحمل عليهم وما هو إال يف حنو من ألف فارس فواهللا ما بلغتهم احلملة 

  اهللا مجعهم
  قال وشددنا على من يلينا من رجالتهم فانكشفوا وأتبعناهم نقتلهم كيف شئنا ما ميتنعون من قتل ميمنتنا مليسرهتم

قال مث إن خالدا انتهى إىل الدرجنار وقد قال ألصحابه لفوين بالثياب فليت أين مل أقاتل هؤالء القوم اليوم فلفوه 
عافاين من حرب هؤالء القوم فلم أرهم ومل يروين ومل أنصر عليهم ومل ينصروا علي  بالثياب وقال لوددت أن اهللا

  وهذا يوم سوء فما شعر حىت غشية املسلمون فقتلوه
وقال ابن قماطر وهو يف ميمنة الروم جلرجري صاحب أرمينية امحل عليهم فقال له أنت تأمرين أن أمحل عليهم وأنا 

أمري وأنا أمري فوقك وقد أمرت بطاعيت فاختلفا مث إن ابن قماطر محل على  أمري مثلك فقال له ابن قماطر أنت
املسلمني محلة شديدة على امليسرة وفيها كنانة وقيس وخلم وجذام وعاملة وغسان وخثعم وقضاعة فانكشف 

أكتاف املسلمون وزالت امليسرة عن مصافها وثبت أهل الرايات وأهل احلفاظ فقاتلوا قتاال شديدا وركبت الروم 
  من اهنزم من املسلمني حىت دخلوا معهم العسكر فاستقبلهم نساء املسلمني بالعناهر يضربن هبا وجوههم

  وعن حنظلة بن جويه قال واهللا إين لفي امليسرة إذ مر بنا رجال من
ب الروم على خيل من خيل العرب ال يشبهون الروم وهم أشبه شيء بنا فال أنسى قول قائل منهم يا معشر العر

  احلقوا بوادي القرى ويثرب وهو يقول
  يف كل يوم خيلنا تغري
  حنن لنا البلقاء والسدير
  هيهات يأىب ذلك األمري
  وامللك املتوج احملبور

  الرجز

قال فحملت عليه ومحل علي فاضطربنا بسيفينا فلم يغنينا شيئا مث اعتنقنا فخررنا مجيعا فاعتركنا ساعة مث إننا حتاجزنا 
وقد بدا منها مثل شراك النعل فمشيت إليه فاعتمدت ذلك املوضع بسيفي فواهللا ما أخطأته فقطعته  فنظرت إىل عنقه

فصرع فضربته حىت قتلته وأقبلت إىل فرسي وقد كان عار وإذا فرسي قد حبسوه على فأقبلت حىت ركبته قال 
  وقاتل قباث بن أشيم يومئذ قتاال شديدا وأخذ يقول

  إن تفقدوين تفقدوا خري فارس
  لدى الغمرات والرئيس احملاميا
  وذا فخر ال ميأل اهلول صدره

  ضروبا بنصل السيف أروع ماضيا



  الطويل
وكسر يف الروم يومئذ ثالثة أرماح وقطع سيفني ويقول كلما قطع سيفا أو كسر رحما من يعني بسيف أو برمح يف 

ال يربح يقاتل املشركني حىت يظهر املسلمون أو سبيل اهللا رجال قد حبس نفسه مع أولياء اهللا وقد عاهد اهللا أال يفر و
  ميوت وكان من أحسن الناس بالء يومئذ

ونزل أبو األعور السلمي فقال يا معشر قريش خذوا حبظكم من الصرب واألجر فإن الصرب يف الدنيا عز ومكرمة ويف 
  االخرة رمحة وفضيلة فاصربوا وصابروا

ك إىل سعيد بن زيد فلله سعيد ما سعيد يومئذ إال مثل األسد جثا وعن حبيب بن مسلمة قال اضطررنا يوم الريمو
واهللا على ركبتيه حىت إذا دنوا وثب يف وجوههم مثل الليث فطعن برايته أول رجل من القوم فقتله وأخذ واهللا 
بالء  يقاتل راجال فقاتل الرجل البئيس الشجاع فارسا قال وكان يزيد بن أيب سفيان من أعظم الناس غناء وأحسنه

هو وأبوه مجيعا وقد كان أبوه مر به وهو حيرض الناس ويعظهم فقال يا بين إنك تلي من أمر املسلمني طرفا ويزيد 
يومئذ على ربع الناس وإنه ليس هبذا الوادي رجل من املسلمني إال وهو حمقوق بالقتال فكيف بأشباهك الذين ولوا 

والنصيحة فاتق اهللا يا بين واكرم يف أمرك وال يكونن أحد من  أمور املسلمني أولئك أحق الناس باجلهاد والصرب
أصحابك أرغب يف أآلخرة وال يف الصرب يف احلرب وال أشد نكاية يف املشركني وال أجهد على عدو اإلسالم وال 

  أحسن بالء منك فقال يزيد أفعل واهللا يا أبة فقاتل يف اجلانب الذي كان فيه قتاال شديدا
بن العاص مجاعة من الروم فانكشف عنه أصحابه وثبت عمرو فجالدهم طويال وقاتل قتاال  قال وشد على عمرو

شديدا مث تراجع إليه أصحابه قال فسمعت أم حبيبة بنت العاص تقول قبح اهللا رجال يفر عن حليلته وقبح اهللا رجال 
تنا إن مل متنعونا وأخذن العناهر يفر عن كرميته ومسعت نسوة من املسلمني يقلن قاتلوا أيها املسلمون فلستم بعول

  فكلما مر هبن منهزم من املسلمني محلن عليه حىت يضربن وجهه ويرددنه إىل مجاعة املسلمني
وقاتل شرحبيل بن حسنة يف ربعه الذي كان فيه قتاال شديدا وكان إىل جنبه سعيد بن زيد وسطا من الناس وجعل 

واهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون وعدا عليه ينادي إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأم
  التوبة مث ١١١حقا يف التوراة واإلجنيل والقرآن إىل آخر اآلية 

جعل يقول أين الشارون أنفسهم من اهللا بإبتغاء مرضات اهللا أين املشاؤون إىل جوار اهللا غدا يف داره فاجتمع إليه 
ينكشف وفيه أهله الذين كانوا مع سعيد بن زيد وكان أبو عبيدة من وراء ظهور املسلمني ناس كثري وبقي القلب مل 

ردءا هلم فلما رأى قيس بن هبرية أن خيل املسلمني مما يلي امليسرة قد شد عليهم الروم اعترض الروم خبيله وهي 
ليه من الروم حىت الشطر من خيل خالد فقصف بعضهم على بعض ومحل خالد من ميمنة املسلمني على ما ي

اضطرهم إىل صفوفهم فقصف بعضهم على بعض وزحف إليه املسلمون مجاعتهم رويدا رويدا حىت إذا دنوا منهم 
محلوا عليهم فجعلت ا لروم ينقضون صفوفهم وينهزمون وبعث أبو عبيدة إىل سعيد بن زيد أن أمحل عليهم فحمل 

ومنح املسلمني أكتافهم يقتلوهنم كيف شاءوا ال ميتنعون من  عليهم وشد املسلمون بأمجعهم فضرب اهللا وجوه الروم
أحد من املسلمني وانتهى خالد بن الوليد إىل الدر جنار وكان كارها لقتال املسلمني ملا كان جيد من صفتهم يف 
الكتب وكان يقرأها فقال خالد إن كنت ألحب أن أراه فضربه املسلمون حىت قتلوه وإنه مللفف رأسه بكساء 

بعهم املسلمون يقتلوهنم كل قتلة وركب بعضهم بعضا حىت انتهوا إىل مكان مشرف على أهوية حتتهم فجعلوا وأت
يتساقطون فيها وال يبصرون وهو يوم ذو ضباب وهم يرتكسون فيها ال يعلم آخرهم ما يلقى أوهلم حىت سقط فيها 



  حنو من مائة ألف رجل ما أحصوا إال بالقصب
أوس بن ثابت فعدهم هبا من الغد فوجد من سقط أكثر من مثانني ألفا فسميت تلك  وبعث أبو عبيدة شداد بن

األهوية الواقوصة حىت اليوم ألهنم وقصوا فيها وما فطنوا لتساقطهم حىت انكشف الضباب فأخذوا يف وجه آخر 
  وقتل املسلمون منهم يف املعركة بعدما أدبروا حنوا من مخسني ألفا

  لم يزل يقتلهم يف كل واد وكل شعب ويف كلوأتبعهم خالد يف اخليل ف

جبل حىت انتهى إىل دمشق فخرج إليه أهلها وقالوا له حنن على عهدنا الذي كان بيننا وبينكم فقال هلم خالد نعم 
ومضى يف اتباعهم يقتلهم يف القرى واألودية واجلبال حىت انتهى إىل محص فخرج إليه أهلها فقالوا له مثل ما قال 

   العهد فقال هلم نعمأهل دمشق يف
وأقبل أبو عبيدة على قتلى املسلمني رمحهم اهللا وجزاهم عن اإلسالم وأهله خريا فدفنهم فلما فرغ من ذلك جاءه 

النعمان بن حممية ذو األنف اخلثعمي يسأله أن يعقد له على قومه فعقد له عليهم وكانت خثعم قد رأست رجال آخر 
سهم فاختصم هو وذو األنف إىل أيب عبيدة يف الرياسة قبل الوقعة فأخرهم أبو منهم من بين عمرو يدعى ابن ذي ال

عبيدة إىل أن يفرغوا من حرهبم ويناجزوا عدوهم مث ينظر يف أمرهم فلما التقى الناس استشهد هنالك ابن ذي 
  السهم اخلثعمي فعقد أبو عبيدة للنعمان ذي األنف على خثعم

لنخعي فقال أليب عبيدة اعقد يل على قومي فعقد له وكانت قصته مثل قصة قال وجاء األشتر مالك بن احلارث ا
اخلثعمي وذلك أنه أتى قومه وعليهم رجل منهم فخاصمهم األشتر يف الرياسة إىل أيب عبيدة فدعا أبو عبيدة النخع 

ة فقال أبو فقال أي هذين أرضى فيكم وأعجب إليكم أن يرأس عليكم فقالوا كالمها شريف وفينا رضي وعندنا ثق
عبيدة كيف اصنع بكما مث قال لألشتر أين كنت حني عقدت هلذا الراية قال كنت عند أمري املدينة مث أقبلت إليكم 

قال فقدمت على هذا وهو رأس أصحابك قال نعم قال فإنه ال ينبغي لك أن ختاصم ابن عمك وقد رضيت به مجاعة 
وأهل ذلك هو وأنا أهل الرياسة فلتعقبين من رياسة قومي  قومك قبل قدومك عليهم قال األشتر فإنه رضي شريف

فأليهم كما وليهم هذا فقال أبو عبيدة تأخروا ذلك حىت تكون هذه الوقعة فإن استشهدمتا مجيعا فما عند اهللا خري 
هللا لكما وإن هلك أحدكما وبقي اآلخر كان الباقي منكما الرأس على قومه وإن تبقيا مجيعا أعقبناك منه إن شاء ا
  قال األشتر فقد رضيت فلما كانت الواقعة استشهد فيها رأس النخع األول فعقد أبو عبيدة لألشتر عند ذلك

ويف حديث آخر أن األشتر كان من جلداء الرجال وأشدائهم وأهل القوة والنجدة منهم وأنه قتل يوم الريموك قبل 
رزة وتوجه مع خالد يف طلب الروم حني اهنزموا فلما أن ينهزموا أحد عشر رجال من بطارقتهم وقتل منهم ثالثة مبا

بلغوا ثنية العقاب من أرض دمشق وعليها مجاعة من الروم عظيمة أقبلوا يرمون املسلمني من فوقهم بالصخر فتقدم 
إليهم األشتر يف رجال من املسلمني وإذا أمام الروم رجل جسيم من عظمائهم وأشدائهم فوثب إليه األشتر ملا دنا 

فاستويا على صخرة مستوية فاضطربا بسيفيهما فضرب األشتر كتف الرومي فأطارها وضربه الرومي بسيفه  منه
فلم يضره شيئا واعتنق كل واحد منهما صاحبه مث دفعه األشتر من فوق الصخرة فوقعا منها مث تدحرجا واألشتر 

 شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني يقول ومها يتدحرجان إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال
األنعام فلم يزل يقول هذا وهو يف ذلك مالزم العلج ال يتركه حىت انتهيا إىل موضع مستو من  ١٦٣ - ١٦٢

اجلبل فلما استقرا فيه وثب األشتر على الرومي فقتله مث صاح يف الناس أن جوزوا فلما رأت الروم أن صاحبهم قد 
  يل العقبة للناس مث اهنزمواقتله األشتر خلوا سب



وأقبل أبو عبيدة يف أثر خالد حىت انتهى إىل محص فأمر خالدا أن يتقدم إىل قنسرين وملا انتهت اهلزمية إىل ملك الروم 
وهو بأنطاكية قال قد كنت أعلم أهنم سيهزمونكم فقال له بعض جلسائه ومن أين علمت ذلك أيها امللك قال من 

كما حتبون أنتم احلياة ويرغبون يف اآلخرة أشد من رغبتكم يف الدنيا وال يزالون ظاهرين ما حيث أهنم حيبون املوت 
  كانوا هكذا وليغرين كما غريمت ولينقضن كما نقضتم

ويف حديث عن عبد اهللا بن قرط إن أول من جاء ملكهم باهلزمية رجل منهم فقال له ما وراءك قال خري أيها امللك 
  هزمهم اهللا وأهلكهم يعين

املسلمني قال ففرح بذلك من حوله وسروا ورفعوا أصواهتم فقال هلم ملكهم وحيكم هذا كاذب وهل ترون هيئة 
هذا إال هيئة منهزم سلوه ما جاء به فلعمري ما هو بربيد ولو مل يكن هذا منهزما ما كان ينبغي له أن يكون إال مع 

ما وراءك فقال هزم اهللا العدو وأهلكهم قال له هرقل  أمريه مقيما فما كان بأسرع من أن جاء آخر فقال له وحيك
فإن كان اهللا أهلكهم فما جاء بك وفرح أصحابه وقالوا صدقك أيها امللك فقال هلم وحيكم أختادعون أنفسكم إن 

هؤالء واهللا لو كانوا ظهروا أو ظفروا ما جاؤوكم على متون خيوهلم يركضون ولسبقهم الربيد والبشرى قال فإهنم 
ك إذ طلع عليهم رجل من العرب من تنوخ على فرس له عربية يقال له حذيفة بن عمرو وكان نصرانيا فقال لكذل

قيصر ما أظن خرب السؤال إال عند هذا فلما دنا منه قال له ما عندك قال الشر قال وجهك الذي بشرنا بالشر مث 
ذلك إذ جاءه رجل من عظماء الروم فقال نظر إىل أصحابه فقال خرب سوء جاء به رجل سوء من قوم سوء فإهنم لك

له امللك ما وراءك قال الشر هزمنا قال فما فعل أمريكم باهان قال قتل قال فما فعل فالن وفالن يسمي له عددا من 
أمرائه وبطارقته وفرسانه فقال قتلوا فقال له لكنك واهللا أنت أخبث وأألم وأكفر من أن تذب عن دين أو تقاتل 

ل لشرطه أنزلوه فأنزلوه فجاؤوا به فقال له ألست كنت أشد الناس علي يف أمر حممد نيب العرب حني على دنيا مث قا
جاءين كتابه ورسوله وكنت قد أردت أن أجيبه إىل ما دعاين إليه وأدخل يف دينه فكنت أنت من اشد الناس علي 

وعلى قدر ما كنت لقيت منك إذ  حىت تركت ما أردت من ذلك فهال قاتلت اآلن قوم حممد وأصحابه دون سلطاين
منعتين من الدخول يف دينه اضربوا عنقه فقدموه فضربوا عنقه مث نادى يف أصحابه بالرحيل راجعا إىل القسطنطينية 
فلما خرج من الشام واشرف على أرض الروم استقبل الشام فقال السالم عليك يا سورية سالم مودع ال يرى أنه 

  ك أرضا ما أنفعك لعدوك لكثرة ما فيك من العشب واخلصب واخلرييرجع إليك أبدا مث قال وحي

وعن عمرو بن عبد الرمحن أن هرقل حني خرج من أنطاكية أقبل حىت نزل الرها مث منها كان خروجه إىل 
القسطنطينية وأقبل خالد يف طلب الروم حىت دخل أرض قنسرين فلما انتهى إىل حلب حتصن منه أهلها وجاء أبو 

  نزل عليهم فطلبوا الصلح واألمان فقبل أبو عبيدة فصاحلهم وكتب هلم أمانا عبيدة حىت
وعن احلسن بن عبد اهللا أن األشتر قال أليب عبيدة ابعث معي خيال أتبع آثار القوم فإن عندي جزاء وغناء فقال له 

لب وكن مين قريبا فكان يغري أبو عبيدة واهللا إنك خلليق بكل خري فبعثه يف ثالمثائة فارس وقال له ال تتباعد يف الط
  على مسرية اليوم منه واليومني وحنو ذلك

مث أن أبا عبيدة دعا ميسرة بن مسروق فسرحه يف ألفي فارس فمضى يف آثار الروم حىت قطع الدروب وبلغ ذلك 
من معه  األشتر فمضى حىت حلقه فإذا ميسرة مواقف مجعا من الروم أكثر من ثالثني ألفا وكان ميسرة قد أشفق على

وخاف على نفسه وعلى أصحابه فإهنم لكذلك إذ طلع عليه األشتر يف ثالمثائة فارس من النخع فلما رآهم أصحاب 
ميسرة كربوا وكرب األشتر وأصحابه ومحل عليهم من مكانه ذلك ومحل ميسرة فهزموهم وركبوا رؤوسهم وأتبعتهم 



األرض فعلوا فوقه وأقبل عظيم من عظمائهم معه رجالة خيل املسلمني يقتلوهنم حىت انتهوا إىل موضع مرتفع من 
كثرية من رجالتهم فجعلوا يرمون خيل املسلمني من مكاهنم املشرف فإن خيل املسلمني ملواقفتهم إذ نزل رجل من 

الروم أمحر عظيم جسيم فتعرض للمسلمني ليخرج إليه أحدهم قال فو اهللا ما خرج إليه رجل منهم فقال هلم األشتر 
منكم من أحد خيرج هلذا العلج فلم يتكلم أحد قال فنزل األشتر مث خرج إليه فمشى كل واحد منهما إىل أما 

صاحبه وعلى األشتر الدرع واملغفر وعلى الرومي مثل ذلك فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه شد األشتر عليه 
  فاضطربا بسيفيهما فوقع

رع السيف يف رأسه حىت كاد ينشب يف العظم ووقعت ضربة سيف الرومي على هامة األشتر فقطع املغفر وأس
األشتر على عاتق الرومي فلم تقطع شيئا من الرومي إال أنه ضربه ضربة شديدة أوهنت الرومي وأثقلت عاتقه مث 

حتاجزا فلما رأى األشتر أن سيفه مل يصنع شيئا انصرف فمشى على هيئته حىت أتى الصف وقد سال الدم على حليته 
فقال أخزى اهللا هذا سيفا وجاءه أصحابه فقال علي بشيء من حناء فأتوه به من ساعته فوضعه على جرحه  ووجهه

مث عصبه باخلرق مث حرك حليته وضرب أضراسه بعضها ببعض مث قال ما اشد حلييت ورأسي وأضراسي وقال البن عم 
ري لعلي أحتاج إليه فقال أعطينه ولك له امسك سيفي هذا واعطين سيفك فقال دع يل سيفي رمحك اهللا فإين ال أد

أم النعمان يعين ابنته فأعطاه إياه فذهب ليعود إىل الرومي فقال له قومه ننشدك اهللا أال تتعرض هلذا العلج فقال واهللا 
ألخرجن إليه فليقتلين أو ألقتلنه فتركوه فخرج إليه فلما دنا منه شد عليه وهو شديد احلنق فاضطربا بسيفيهما 

ألشتر على عاتقه فقطع ما عليه حىت خالط السيف رئته ووقعت ضربة الرومي على عاتق األشتر فقطعت فضربه ا
الدرع مث انتهت ومل تضره شيئا ووقع الرومي ميتا وكرب املسلمون مث محلوا على صف رجالة الروم فجعلوا يتنقضون 

لليل وباتوا ليلتهم يتحارسون فلما ويرمون املسلمني وهم من فوق فما زالوا كذلك حىت أمسوا وحال بينهم ا
أصبحوا أصبحت األرض من الروم بالقع فارحتل األشتر منصرفا بأصحابه ومضى ميسرة يف أثر القوم حىت بلغ مرج 

القبائل بناحية أنطاكية واملصيصة مث انصرف راجعا وكان أبو عبيدة حني بلغه أهنم قد أدربوا أشفق عليهم وجزع 
قال فإنه جلالس يف أصحابه مستبطئا لقدومهم متأسفا على تسرحيهم إذ أتى فبشر بقدوم وندم على إرساله إياهم 

األشتر وجاء فحدثه مبا كان من أمرهم ولقائهم ذلك اجليش وهزميتهم إياه وما صنع اهللا هلم ومل يذكر مبارزة الرومي 
  ه فيه وأخربه أنه ملوقتله إياه حىت أخربه غريه وسأله عن ميسرة وأصحابه فأخربه بالوجه الذي توج

  مينعه من التوجه معه إال الشفقة على أصحابه وأال يصابوا بعدما ظفروا فقال
  قد أحسنت وما أحب اآلن أنك معهم ولوددت أهنم كانوا معكم

قال فدعا ناسا من أهل حلب فقال اطلبوا إيل إنسانا دليال عاملا بالطريق أجعل له جعال على أن يتبع آثار هذه اخليل 
 بعثتها يف طلب الروم حىت يلحقها مث يأمرها باإلنصراف إىل ساعة يلقاها فجاؤوه بثالثة رجال فقالوا هؤالء اليت

  علماء بالطريق جراء عليها أدالء هبا وهم خيرجون يف آثار خيلك حىت يأتوها بأمرك فكتب أبو عبيدة إىل ميسرة
 وال تعرجن على شيء فإن سالمة رجل واحد من أما بعد فإذا أتاك رسويل هذا فأقبل إيل حني تنظر يف كتايب
  املسلمني أحب إيل من مجيع أموال املشركني والسالم عليك

فأخذوا كتابه مث خرجوا به فاستقبلوا ميسرة حني هبط من الدروب راجعا وقد عافاه اهللا وأصحابه وغنمهم 
لى املسلمني خريا ما أشفقه وأنصحه مث اقبل وسلمهم فدفعوا إليه كتاب أيب عبيدة فلما قرأه قال جزاه اهللا من وال ع

الرسل فبشروا أبا عبيدة بسالمتهم وانصرافهم فحمد اهللا على ذلك وأقام حىت قدم عليه ميسرة وكتب أمانا على 



الناس من أهل قنسرين مث أمر مناديه فنادى بالرحيل إىل إيلياء وقدم خالدا على مقدمته بني يديه وبعث علي محص 
يها حبيب بن سلمة وأرض قنسرين إذ ذاك جمموعة إىل صاحب محص وإمنا فتحت قنسرين بعد ذلك يف حني انتهى إل

خالفة يزيد بن معاوية مث خرج من محص ومر بدمشق فوالها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل مث خرج حىت مر 
مانا على أنفسكم وأموالكم باألردن فنزهلا فعسكر هبا وبعث الرسل إىل أهل إيلياء وقال اخرجوا إيل أكتب لكم أ

  ونفي لكم كما وفينا لغريكم فتثاقلوا فأبوا فكتب إليهم
بسم اهللا الرمحن الرحيم من أيب عبيدة بن اجلراح إىل بطارقة أهل إيلياء وسكاهنا سالم على من أتبع اهلدى وآمن باهللا 

  شريك له وأن حممدا عبده العظيم ورسله أما بعد فإنا ندعوكم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وحده ال

ورسوله وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف القبور فإذا شهدمت بذلك حرمت علينا دماؤكم 
وأموالكم وكنتم إخواننا يف ديننا وإن أبيتم فأقروا لنا بإعطاء اجلزية وأنتم صاغرون فإن أبيتم سرت إليكم بقوم هم 

ر وأكل حلم اخلنزير مث ال أرجع عنكم إن شاء اهللا حىت اقتل مقاتلتكم وأسيب أشد للموت حبا منكم لشرب اخلم
  ذراريكم

  قال وكتبت إىل عمر بن اخلطاب حني أظهره اهللا على أهل الريموك وخرج يطلبهم
اهللا  بسم اهللا الرمحن الرحيم لعبد اهللا عمر أمري املؤمنني من أيب عبيدة بن اجلراح سالم عليك أما بعد فإين أمحد إليك

الذي ال إله إال هو واحلمد هللا الذي أهلك املشركني ونصر املسلمني وقدميا توىل اهللا نصرهم وأظهر فلجهم وأعز 
  دعوهتم فتبارك اهللا رب العاملني

أخرب أمري املؤمنني أكرمه اهللا أنا لقينا الروم يف مجوع مل تلق العرب مجوعا قط مثلها فأتوا وهم يرون أن ال غالب هلم 
لناس فقاتلوا املسلمني قتاال شديدا ما قوتل املسلمون مثله يف موطن قط ورزق اهللا املؤمنني الصرب وأنزل عليهم من ا

النصر فقتلوهم يف كل قرية وكل شعب وواد وسهل وجبل وغنم املسلمون عسكرهم وما كان فيه من أمواهلم 
عثت إىل أهل الشام عماال وبعثت إىل أهل إيلياء ومتاعهم مث إين أتبعتهم باملسلمني حىت بلغنا أقصى بالدهم وقد ب

أدعوهم إىل اإلسالم فإن قبلوا وإال فليؤدوا اجلزية عن يد وهم صاغرون فإن أبوا سريت إليهم حىت أنزل هبم مث ال 
  أزايلهم حىت يفتح اهللا على املسلمني إن شاء اهللا والسالم عليك

  فكتب إليه عمر رضي اهللا عنه
 املؤمنني إىل أيب عبيدة بن اجلراح سالم عليك فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو أما بعد من عبد اهللا عمر أمري

  فقد أتاين كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من إهالك اهللا املشركني ونصره املؤمنني وما صنع ألوليائه وأهل

 تظهروا على عدوكم بعدد وال عدة وال طاعته فاحلمد هللا على صنيعه إلينا ونستتم من اهللا بشكره مث اعلموا أنكم مل
حول وال قوة ولكنه بعون اهللا ونصره ومنه تعاىل وفضله فلله املن والطول والفضل العظيم فتبارك اهللا أحسن 

  اخلالقني واحلمد هللا رب العاملني
صفة ختالف فهذه األحاديث اليت أوردها أصحاب فتوح الشام يف كتبهم عن وقعة الريموك وقد أوردها غريهم على 

أكثر ما تقدم مساقا وتارخيا حسب ما يظهر ملن يقف على مجيعها واختالف األخبار من جهة النقل أمر مألوف 
وإعادة أمثال هذه اآلثار اليت هي كيف ما وقعت من آيات اإلسالم شيء غري مملول وحنن نذكر من ذلك ما حيسن 

  هللا تعاىليف هذا اجملموع ذكره ويليق باملقصود إيراده إن شاء ا
فمن ذلك أن ابن إسحاق ذكر أن التقاء املسلمني مع الروم بالريموك كان يف رجب سنة مخس عشرة وأن الذي 



لقيهم من الروم هو الصقالر خصي هلرقل بعثه يف مائة ألف مقاتل أكثرهم من الروم وسائرهم من أهل أرمينية ومن 
ربعة وعشرون ألفا فاقتتل الناس اقتتاال شديدا حىت دخل املستعربة من غسان وقضاعة واملسلمون مع أيب عبيدة أ

عسكر املسلمني وقاتل نساء من قريش بالسيوف حني دخل العسكر حىت سابقن الرجال وقد كان انضم إىل 
املسلمني ناس من خلم وجذام فلما رأوا جد القتال فروا وخذلوا املسلمني فقال قائل من املسلمني حني رأى ذلك 

  منهم
  م وجذام يف اهلربالقوم خل

  وحنن والروم مبرج نضطرب
  وإن يعودوا بعدها ال نصطحب

  الرجز
مث إن اهللا أنزل نصره فهزمت الروم ومجوع هرقل اليت مجع فأصيب منهم سبعون ألفا وقتل اهللا الصقالر وباهان 

  وكان هرقل قدمه مع الصقالر حني حلق به

وعب القواد بالناس حنو الشام وعكرمة ردء هلم وبلغ الروم وفيما حكاه الطربي بسنده عن سيف عن شيوخه قالوا أ
ذلك فكتبوا إىل هرقل فخرج حىت نزل حبمص فأعد هلم اجلنود وعبأ العسكر وأراد أن يشغل بعضهم ببعض لكثرة 

جنده وفضول رجاله فأرسل أخاه تذارق إىل عمرو بن العاص يف تسعني ألفا وبعث جرجة بن توذرا حنو يزيد بن أيب 
ن فعسكر بإزائه وبعث الدراقص فاستقبل شرحبيل بن حسنة وبعث القيقار بن نسطوس يف ستني ألفا حنو أيب سفيا

عبيدة فهاهبم املسلمون ومجيع فرق املسلمني أحد وعشرون ألفا سوى ستة آالف مع عكرمة ففزعوا مجيعا بالكتب 
وذلك أن مثلنا إذا اجتمع مل يغلب من قلة  والرسل إىل عمر بن اخلطاب يستدعون رأيه فراسلهم أن الرأي االجتماع

وإذا حنن تفرقنا مل يكن الرجل منا يف عدد يقرن به ألحد ممن استقبله فاتعدوا الريموك ليجتمعوا فيه وقد كتبوا إىل 
أيب بكر مبثل ما كاتبوا به عمر فطلع عليهم كتابه مبثل ما كاتبهم به عمر سواء بأن اجتمعوا والقوا زحوف املشركني 

زحف املسلمني فإنكم أعوان اهللا واهللا ناصر من نصره وخاذل من كفره ولن يؤيت مثلكم من قلة وإمنا يؤيت العشرة ب
آالف والزيادة عليها إذا أتوا من قبل الذنوب فاحترسوا من الذنوب واجتمعوا بالريموك متساندين وليتصل كل 

  رجل منكم بأصحابه
معوا هلم وانزلوا بالروم منزال واسع العطن واسع املطرد ضيق املهرب وبلغ ذلك هرقل فكتب إىل بطارقته أن اجت

وعلى الناس التذارق وعلى املقدمة جرجة وعلى جمنبتيه باهان والدراقص وعلى احلرب القيقار وأبشروا فإن باهان 
ال يدرك وإمنا يف األثر مدد لكم ففعلوا فنزلوا الواقوصة وهي على ضفة الريموك وصار الوادي خندقا هلم وهو هلب 
  أراد باهان أن يستبقي الروم ويأنسوا باملسلمني وترجع إليهم أفئدهتم وانتقل املسلمون من معسكرهم

الذي اجتمعوا به فنزلوا عليهم حبذائهم على طريقهم وليس للروم طريق إال عليهم فقال عمرو أيها الناس أال 
وا بإزائهم وعلى طريقهم وخمرجهم ال يقدرون من الروم أبشروا حصرت واهللا الروم وقل ما جاء حمصور خبري فأقام

على شيء وال خيلصون إليهم اللهب وهو الواقوصة من ورائهم واخلندق من أمامهم وال خيرجون خرجة إال أذيل 
  املسلمون منهم وقد استمدوا ابا بكر رمحه اهللا وأعلموه الشأن يف صفر يريد من سنة ثالث عشرة

شياخه أهنم ملا استمدوه قال أبو بكر خالد هلا وبعث إليه وهو بالعراق فعزم عليه ويف حديث آخر لسيف عن أ
واستحثه يف السري فنفذ خالد لذلك وطلع عليهم ففرح به املسلمون وطلع باهان على الروم فتيمنوا به ووافق قدوم 



تابع الروم على اهلزمية فاقتحموا أحدمها قدوم اآلخر فوىل خالد قتاله وقاتل األمراء من بإزائهم فهزم خالد باهان وت
  خندقهم وقال راجز من املسلمني يف ذلك

  دعوا هرقال ودعونا الرمحن
  )واهللا قد أخزى جنود باهان 

  خبالد اللج أيب سليمان
  الرجز

وحرد املسلمون وحرد املشركون وهم أربعون ومائتا ألف منهم مثانون ألف مقيد ومنهم أربعون ألفا مسلسلون 
ون ألفا مربوطون بالعمائم ومثانون ألف فارس واملسلمون سبعة وعشرون ألفا ممن كان مقيما إىل أن للموت وأربع

قدم عليهم خالد يف تسعة آالف فصاروا ستة وثالثني ألفا وكان قتاهلم على تساند كل جند وأمريه ال جيمعهم أحد 
  حىت قدم عليهم خالد بن الوليد من العراق

موك جماورا لعسكر عمرو بن العاص وعسكر شرحبيل بن حسنة جماورا لعسكر يزيد وكان عسكر أيب عبيدة بالري
بن أيب سفيان فكان أبو عبيدة رمبا صلى مع عمرو وشرحبيل مع يزيد وأما عمرو ويزيد فكانا ال يصليان مع أيب 

  عبيدة وشرحبيل وقدم خالد بن الوليد وهم على حاهلم هذه فعسكر على حدة فصلى بأهل العراق

فق خالد بن الوليد املسلمني وهم متضاربون مبدد الروم وعليهم باهان ووافق الروم وفيهم نشاط مبددهم فالتقوا ووا
فهزمهم اهللا حىت أجلأهم وأمدادهم إىل اخلندق والواقوصة أحد حدوده فلزموا خندقهم عامة شهر حيضضهم 

فخرجوا للقتال الذي مل يكن بعده قتال فلما  القسيسون والشمامسة والرهبان وينعون هلم النصرانية حىت استنصروا
  أحس املسلمون خروجهم وأرادوا اخلروج متساندين سار فيهم خالد بن الوليد فحمد اهللا وأثىن عليه وقال

إن هذا يوم من أيام اهللا ال ينبغي فيه العجز وال البغي أخلصوا جهادكم وأريدوا بعملكم اهللا فإن هذا يوم له ما بعده 
ا قوما على نظام وتعبئة وأنتم على تساند وانتشار فإن ذلك ال حيل وال ينبغي وإن من وراءكم لو يعلم وال تقاتلو

علمكم حال بينكم وبني هذا فأعملوا فيما مل تؤمروا به بالذي ترون أنه يوافق رأي واليكم قالوا فما الرأي قال إن 
كان ويكون لقد مجعكم إن الذي أنتم فيه أشد على أبا بكر مل يبعثنا إال وهو يرى أنا سنتياسر ولو علم بالذي 

املسلمني مما غشيهم وأنفع للمشركني من أمدادهم ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم فاهللا اهللا قد افرد كل رجل 
منكم ببلد من البلدان ال ينقصه منه ان دان ألحد من أمراء اجلنود وال يزيده عليه أن دانوا له وأن تأمري بعضكم ال 

  نقصكم عند اهللا وال عند خليفة رسول اهللا هتيأوا فإن هؤالءي
قوم قد هتيأوا وهذا يوم له ما بعده فإن رددناهم إىل خندقهم اليوم مل نزل نردهم وإن هزمونا مل نفلح بعدها فهلموا 

  م اليومفلنتعاور اإلمارة فليكن عليها بعضنا اليوم واآلخر غدا واآلخر بعد غد حىت يتأمر كلكم ودعوين اليك

فأمروه وهم يرون أهنا كخرجاهتم وأن األمر أطول مما ساروا إليه فخرجت الروم يف تعبئة مل ير الراؤون مثلها قط 
وخرج خالد يف تعبئة مل تعبها العرب قبل ذلك خرج يف حنو ستة وثالثني كردوسا وقال إن عدوكم قد كثر وطغى 

راديس فجعل القلب كراديس وأقام فيه أبا عبيدة وجعل امليمنة وليس من التعبئة تعبئة أكثر يف رأي العني من الك
كراديس وعليها عمرو بن العاص وفيها شرحبيل بن حسنة وجعل امليسرة كراديس وعليها يزيد بن أيب سفيان 

وكان خالد على كردوس والقعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي وعياض بن غنم وهاشم بن عتبة وزياد بن حنظلة 
 جهل وسهيل بن عمرو وعبد الرمحن بن خالد وهو يومئذ ابن مثان عشرة سنة وحبيب بن مسلمة وعكرمة بن أيب



  وآخرون غريهم من جلة الصحابة وأشراف الناس وفرسان العرب كل واحد منهم على كردوس كردوس
ائة فيهم حنو من م} صلى اهللا عليه وسلم{ويف حديث آخر أنه شهد الريموك ألف رجل من أصحاب رسول اهللا 

رجل من أهل بدر وكان أبو سفيان يسري فيقف على الكراديس فيقول اهللا اهللا إنكم ذادة العرب وأنصار اإلسالم 
  وإهنم ذادة الروم وأنصار املشركني اللهم إن هذا يوم من أيامك اللهم أنزل نصرك على عبادك

حمامية ال جيولون وال يقاتلون يفيء وعن عبد الرمحن بن غنم وكان شهدها قال كان أبو سفيان وأشياخ املسلمني 
إليهم الناس فإذا كانت على الروم قال وقالوا هلك بنو األصفر اللهم اجعله وجههم وإذا كانت على املسلمني قال 
وقالوا يا بين اإلخوان أين أين اللهم اردد هلم الكرة فإذا كروا قالوا إيه يا بين اإلخوان وإذا محلوا قالوا اللهم أعنهم 

  رهموانص
ويف غري حديث عبد الرمحن أن رجال قال يومئذ خلالد ما أكثر الروم وأقل املسلمني فقال خالد ما أقل الروم وأكثر 

املسلمني إمنا تكثر اجلنود بالنصر وتقل باخلذالن ال بعدد الرجال واهللا لوددت أن األشقر بريء من توجيه وإهنم 
جعل خالد يوم الريموك على الطالئع قباث بن أشيم وكان أضعفوا يف العدد وكان فرسه قد حفى يف مسريه و

  القارئ يومذاك املقداد

بعد بدر أن تقرأ سورة اجلهاد عند اللقاء وهي سورة } صلى اهللا عليه وسلم{قالوا ومن السنة اليت سن رسول اهللا 
  األنفال ومل يزل الناس بعد على ذلك

ر عكرمة والقعقاع وكانا على جمنبيت القلب فأنشبا القتال وملا فرغ خالد من تعبئتهم وزحف إليه املشركون أم
فنشب والتحم الناس وتطارد الفرسان فإهنم لعلى ذلك إذ قدم الربيد من املدينة وهو حممية بن زنيم فأخذته اخليول 

ة فأبلغوا وسألوه اخلرب فلم خيربهم إال بسالمه وأخربهم عن أمداد تأتيهم وإمنا جاء مبوت أيب بكر وتأمري أيب عبيد
خالدا فأسر إليه اخلرب وأخربه مبا قال للجند فقال له أحسنت فقف وأخذ الكتاب فجعله يف كنانته وخاف إن هو 
أظهر ذلك أن ينتشر أمر اجلند فوقف الرسول مع خالد وخرج جرجة أحد أمراء الروم يومئذ حىت إذا كان بني 

  ا عبيدة مكانه فواقفه بني الصفني حىت اختلفت أعناقالصفني نادى ليخرج إيل خالد فخرج إليه خالد وأقام أب

دابتيهما وقد أمن أحدمها صاحبه فقال له جرجة يا خالد اصدقين وال تكذبين فإن احلر ال يكذب وال ختادعين فإن 
 الكرمي ال خيادع باهللا هل أنزل اهللا على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه فال تسله على أحد إال هزمته قال ال قال

فدعانا فنفرنا منه ونأينا عنه مجيعا مث إن بعضنا } صلى اهللا عليه وسلم{فبم مسيت سيف اهللا قال إن اهللا بعث فينا نبيه 
صدقة وتابعه وبعضنا باعده وكذبه فكنت فيمن كذبه وباعده وقاتله مث أخذ اهللا تعاىل بقلوبنا ونواصينا فهدانا به 

اهللا على املشركني ودعا يل بالنصر فسميت سيف اهللا بذلك فأنا من  وتابعناه فقال أنت سيف من سيوف اهللا سله
أشد الناس على املشركني قال صدقتين مث أعاد عليه جرجة يا خالد أخربين إالم تدعون قال إىل شهادة أن ال إله اال 

مننعهم قال فإن مل يعطها اهللا وأن حممدا عبده ورسوله واإلقرار مبا جاء به من عند اهللا قال فمن مل جيبكم قال اجلزية و
قال نؤذنه حبرب مث نقاتله قال فما منزلة الذي يدخل يف دينكم وجييبكم إىل هذا األمر اليوم قال منزلتنا واحدة فيما 
افترض اهللا علينا شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا مث أعاد عليه جرجة هل ملن دخل فيكم اليوم يا خالد مثل ما لكم 

ل نعم وأفضل قال وكيف يساويكم وقد سبقتموه قال إنا دخلنا يف هذا األمر وتابعنا نبينا من األجر والذخر قا
وهو حي بني أظهرنا تأتيه أخبار السماء وخيربنا بالغيب ويرينا اآليات وحق ملن رأى ما رأينا } صلى اهللا عليه وسلم{

ا ما مسعنا من العجائب واحلجج فمن دخل يف ومسع ما مسعنا أن يسلم ويتابع وإنكم أنتم مل تروا ما رأينا ومل تسمعو



هذا األمر منكم حبقيقة ونية كان أفضل منا قال جرجة صدقتين باهللا ومل ختادعين ومل تألين قال باهللا لقد صدقتك وما 
يل إليك وال إىل أحد منكم حاجة وإن اهللا لويل ما سألت عنه قال صدقتين وقلب الترس ومال مع خالد وقال علمين 

م فمال به خالد إىل فسطاطه فشن عليه قربة مث صلى به ركعتني ومحلت الروم مع انقالبه إىل خالد وهم يرون اإلسال
  أهنا حيلة أزالوا املسلمني عن مواقفهم فركب خالد ومعه

  جرجة
والروم خالل املسلمني فتنادى املسلمون فثابوا وتزاحفت الروم إىل مواقفهم فزحف هبم خالد حىت تصافحوا 

وف فضرب فيهم خالد وجرجة من لدن ارتفاع النهار إىل جنوح الشمس للغروب مث أصيب جرجة ومل يصل بالسي
صالة يسجد فيها إال الركعتني اللتني أسلم عليهما وصلى مع الناس األوىل والعصر إمياء وتضعضع الروم وهند خالد 

هرب فلما وجدت خيلهم مذهبا ذهبت بالقلب حىت كان بني خيلهم ورجلهم وكان مقاتلهم واسع املطرد ضيق امل
  وتركوا رحلهم يف مصافهم وخرجت خيلهم تشتد هبم يف الصحراء وأخر الناس الصالة حىت صلوا بعد الفتح
وملا رأى املسلمون خيل الروم توجهت للهرب أفرجوا هلا ومل جيرجوها فذهبت فتفرقت يف البالد وأقبل خالد 

م هبم حائط فاقتحموا يف خندقهم فاقتحموه عليهم فعمدوا إىل الواقوصة واملسلمون على الرحل فقضوهم فكأمنا هد
فهوى فيها املقترنون وغريهم ومن صرب من املقترنني هوى به من جشأت نفسه فهوى الواحد بالعشرة ال يطيقونه 

ا ومن كلما هوى اثنان كان البقية أضعف حىت هتافت يف الواقوصة عشرون ومائة ألف من املقترنني مثانون ألف
املطلقني أربعون ألفا سوى من قتل يف املعركة من اخليل والرجل وجتلل القيقار وأشراف من أشراف الروم برانسهم 

مث جلسوا وقالوا ال حنب أن نرى يوم السوء إذ مل نستطع أن نرى يوم السرور وإذ مل نستطع أن مننع النصرانية 
  فأصيبوا يف تزملهم

حاطت به خيله وقاتل الناس حىت أصبحوا قال بعضهم وأصبح خالد من تلك الليلة وملا دخل خالد اخلندق نزله وأ
  وهو يف رواق تذارق

  يف كل} صلى اهللا عليه وسلم{وقال عكرمة بن أيب جهل يومئذ قاتلت رسول اهللا 

ة من موطن وأفر منكم اليوم مث نادى من يبايع على املوت فبايعه احلارث بن هشام وضرار بن األزور يف أربعمائ
وجوه املسلمني وفرساهنم فقاتلوا قدام فسطاط خالد حىت أثبتوا مجيعا جراحا وماتوا إال من برأ منهم ضرار بن 

األزور وأتى خالد بعدما أصبحوا بعكرمة جرحيا فوضع رأسه على فخذه وبعمرو بن عكرمة فوضع رأسه على ساقيه 
   زعم ابن حنتمة أنا ال نستشهدوجعل ميسح عن وجوههما ويقطر املاء يف حلوقهما ويقول كال

وأصيبت يومئذ عني أيب سفيان بن حرب وكان األشتر قد شهد الريموك ومل يشهد القادسية فخرج يومئذ رجل من 
الروم فقال من يبارز فخرج إليه األشتر فاختلفا ضربتني فقال للرومي خذها وأنا الغالم النخعي فقال الرومي أكثر 

  هللا لوال أنك من قومي لذدت عن الروم فأما اآلن فال أعينهماهللا يف قومي مثلك أما وا
ويف حديث عبد الرمحن بن غنم وذكر قتال املسلمني تلك الليلة قال حىت إذا فتح اهللا على املسلمني من آخر الليل 

لى قتلى وقتلوهم حىت الصباح أصبحوا فاقتسموا الغنائم ودفنوا قتلى املسلمني وبلغوا ثالثة آالف وصلى كل أمري ع
أصحابه ودفع خالد بن الوليد العهد إىل أيب عبيدة بعدما فرغ من القسم ودفن الشهداء وتراجع الطلب فوىل أبو 

  عبيدة رمحه اهللا النفل من األمخاس فنفل وأكثر وكتب بالفتح



خالد بن  قالوا وكان يف الثالثة آالف الذين أصيبوا عكرمة وابنه عمرو وسلمة ابن هشام وعمرو بن سعيد وأثبت
  سعيد فال يدري أين مات بعد وقد تقدم 

  ذكر موت خالد يف غري هذه الوقعة

  وهذا مما يقع بني الناقلني من اإلختالف الذي تقدم التنبيه عليه فاهللا تعاىل أعلم

وعن عمرو بن ميمون وغريه ذكروا أن هرقل كان حج بيت املقدس قال فبينا هو يقيم به أتاه اخلرب بقرب اجلنود 
ه فجمع الروم وقال أرى من الرأي أن ال تقاتلوا هؤالء القوم وأن تصاحلوهم فو اهللا لئن تعطوهم نصف ما من

أخرجت الشام وتأخذوا نصفا وتقر لكم جبال الروم خري لكم من أن يغلبوكم على الشام ويشاركوكم يف جبال 
ون عليه بعث أخاه وأمر األمراء ووجه الروم فنخر أخوه وختنه وتصدع عنه من كان حوله فلما رآهم يعصونه ويرد

إىل كل حيز جندا فلما اجتمع املسلمون أمرهم يعين الروم مبنزل جامع حصني فنزلوا الواقوصة وخرج هو فنزل 
محص فلما بلغه أن خالدا قد طلع على سوي وانتسف أهله وأمواهلم وعمد إىل بصرى وافتتحها قال جللسائه أمل أقل 

ال يقوم هلم أحد فقالوا قاتل عن دينك واقض الذي عليك وال جتنب الناس قال وأي شيء لكم ال تقاتلوهم فإنه 
  أطلب إال توقري دينكم

وملا نزلت جنود املسلمني الريموك بعثوا إىل الروم إنا نريد كالم أمريكم ومالقاته فدعة نأته ونكلمه فأبلغوه فأذن هلم 
ارث بن هشام وضرار بن األزور وأبو جندل بن سهيل ومع أخي فأتاه أبو عبيدة ويزيد بن أيب سفيان كالرسل واحل

هرقل يومئذ ثالثون سرادقا كلها من ديباج فلما انتهوا إليها ممهدة وبلغ ذلك هرقل فقال أمل أقل لكم هذا أول الذل 
أصحابه أما الشام فال شام ويل للروم من الولد املشؤوم ومل يتأت بينهم وبني املسلمني صلح فرجع أبو عبيدة و

  واتعدوا فكان القتال حىت جاء الفتح
  قصة صلح إيلياء وقدوم عمر رضي اهللا عنه الشام

وكان أبو عبيدة رمحه اهللا بعد انقضاء الريموك على ما وقع يف كتب فتوح الشام من ذلك قد بعث الرسل إىل أهل 
ا عليه فكتب إليهم يعرض عليهم اإلسالم إيلياء يطلبهم باخلروج إليه ليكتب هلم أمانا على أنفسهم وأمواهلم فتثاقلو

أو اجلزية أو ينزل هبم حىت حيكم اهللا له عليهم وقد أوردنا هذا الكتاب بنصه قبل فلما أبوا أن يأتوه وأن يصاحلوه 
اقبل إليهم حىت نزل هبم فحاصرهم حصارا شديدا وضيق عليهم من كل جانب فخرجوا إليه ذات يوم فقاتلوهم 

ملسلمون فاهنزموا ودخلوا حصنهم وكان الذي ويل قتاهلم خالد بن الوليد ويزيد بن أيب سفيان ساعة مث شد عليهم ا
  كل واحد منهما يف جانب فبلغ ذلك سعيد بن زيد وهو على دمشق فكتب إىل أيب عبيدة

يب أما بعد فإين لعمري ما كنت ألوثرك وأصحابك باجلهاد يف سبيل اهللا على نفسي وعلى ما يقربين من مرضاة ر
فإذا أتاك كتايب هذا فابعث إىل عملك من هو أرغب فيه مين فليعمل لك عليه ما بدا لك فإين قادم عليك وشيكا إن 

  شاء اهللا والسالم عليك
  فلما وصل كتابه إىل أيب عبيدة قال أشهد ليفعلنها فقال ليزيد بن أيب سفيان اكفين دمشق فسار إليها يزيد فوليها

بين منري يقال له خميمس بن حابس بن معاوية وكان شجاعا وكان الناس يذكرون منه  وكان يف املسلمني رجل من
صالحا فقده أصحابه أياما فكانوا يطلبونه ويسألون عنه فال خيربون عنه بشيء فلما يئسوا منه ظنوا أن قد هلك وأنه 



إىل مثلها قط أنضر وال أعرض اغتيل فبينا هم جلوس ذات يوم إذ طلع عليهم مقبال يف يده ورقتان مل ينظر الناس 
عرضا وال أطول طوال وال أحسن منظرا وال أطيب رائحة ففرح به أصحابه فرحا شديدا وقالوا له أين كنت قال 
وقعت يف جب فمضيت فيه حىت انتهيت إىل جنة معروشة فيها من كل شيء ومل تر عيين مثل ما فيها قط يف مكان 

ا هذه األيام اليت فقدمتوين يف نعيم ليس مثله نعيم ويف منظر ليس مثله منظر ويف ومل أظن أن اهللا خلق مثلها فلبثت فيه
رائحة مل جيد أحد من الناس قط أطيب منها فبينا أنا كذلك أتاين آت فأخذ بيدي فأخرجين منها إليكم وقد كنت 

جدون هلما رحيا مل جيدو أخذت هاتني الورقتني من شجرة كنت حتتها جالسا فبقيتا يف يدي فأخذ الناس يشموهنما في
لشيء قط أطيب منها فأهل الشام يزعمون أنه أدخل اجلنة وأن تينك الورقتني من ورقها ويقولون إن اخللفاء 

  رفعتهما يف اخلزانة
وملا رأى أهل إيلياء أن أبا عبيدة غري مقلع عنهم وظنوا أن ال طاقة هلم حبربه قالوا حنن نصاحلك قال فإين أقبل منكم 

الوا فأرسل إىل خليفتكم عمر فيكون هو الذي يعطينا العهد ويكتب لنا األمان فقبل ذلك أبو عبيدة وهم الصلح ق
بالكتاب وكان ال يقطع أمرا دون رأي معاذ وكان معاذ ال يكاد يفارقه لرغبته يف اجلهاد فأرسل إليه أبو عبيدة وكان 

ىل أمري املؤمنني فتسأله القدوم عليك فلعله أن يستقدم مث بعثه إىل األردن فلما قدم عليه أخربه فقال له معاذ تكتب إ
  يأىب هؤالء الصلح فيكون سريه عناء

وفضال فال تكتب إليه حىت تستحلفهم بأمياهنم املغلظة لئن أنت سألته القدوم فقدم عليهم فأعطاهم األمان وكتب هلم 
غلطة لئن عمر قدم فأعطاهم األمان على الصلح ليقبلن ذلك وليصاحلن عليه فأخذ عليهم أبو عبيدة األميان ال

أنفسهم وأمواهلم وكتب هلم على ذلك كتابا ليقبلن وليؤدن اجلزية وليدخلن فيما دخل فيه أهل الشام فلما فعلوا 
  ذلك كتب إليه أبو عبيدة

ليك اهللا الذي ال بسم اهللا الرمحن الرحيم لعبد اهللا عمر أمري املؤمنني من أيب عبيدة بن اجلراح سالم عليك فإين أمحد إ
إله إال هو أما بعد فإنا أقمنا على أيلياء وظنوا أن هلم يف املطاولة فرجا ورجاء فلم يزدهم اهللا هبا إال ضيقا ونقصا 

وهزال وأزال فلما رأوا ذلك سألونا أن نعطيهم ما كانوا قبل منه ممتنعني وله كارهني وسألونا الصلح على أن يقدم 
ون هو املؤمن هلم والكاتب هلم كتابا وإنا خشينا أن يقدم أمري املؤمنني مث يغدر القوم عليهم أمري املؤمنني فيك

ويرجعوا فيكون مسريك أصلحك اهللا عناء وفضال فأخذنا عليهم املواثيق املغلظة بأمياهنم لئن أنت قدمت عليهم 
أهل الذمة ففعلوا فإن رأيت ياأ فآمنتهم على أنفسهم وأمواهلم ليقبلن ذلك وليؤدن اجلزية وليدخلن فيما دخل فيه 

مري املؤمنني أن تقدم علينا فافعل فإن يف مسريك أجرا وصالحا وعافية للمسلمني آتاك اهللا رشدك ويسر أمرك 
  والسالم عليك

فلما أتى عمر رمحه اهللا كتاب أيب عبيدة مجع رءوس املسلمني فقرأه عليهم واستشارهم فقال له عثمان إن اهللا قد 
م وضيق عليهم وأراهم ما صنع جبموعهم وملوكهم وما قتل من صناديدهم وفتح على املسلمني من أذهلم وحصره

بالدهم فهم يف كل يوم يزدادون هزال وأزال ونقصا وضيقا ورغما فإن أنت أقمت ومل تسر إليهم علموا أنك بأمرهم 
جلزية عن يد وهم صاغرون وإال مستخف ولشأهنم حمتقر فلم يلبثوا إال يسريا حىت ينزلوا على احلكم ويعطوا ا

  حاصرهم املسلمون وضيقوا عليهم حىت يعطوا بأيديهم
  فقال عمر ماذا ترون هل عند أحد منكم غري هذا الرأي



  فقال علي بن أيب طالب نعم يا أمري املؤمنني عندي غري هذا
  فقال ما هو

غار هي على املسلمني فتح وهلم عز وهم يعطونكها قال إهنم يا أمري املؤمنني قد سألوك املنزلة اليت هلم فيها الذل والص
اآلن عاجال يف عافية ليس بينك وبني ذلك إال أن تقدم عليهم ولك يا أمري املؤمنني يف القدوم عليهم األجر يف كل 
ظمأ وكل خممصة ويف قطع كل واد ويف كل فج وشعب ويف كل نفقة تنفقها حىت تقدم عليهم فإن قدمت عليهم 

عليهم األمن والعافية والصلح والفتح ولست آمن لو أهنم يئسوا من قبولك الصلح ومن قدومك كان يف قدومك 
عليهم أن يتمسكوا حبصنهم ولعلهم أن يأتيهم من عدونا مدد هلم فيدخلوا معهم يف حصنهم فيدخل على املسلمني 

سلمني من اجلهد واجلوع من حرهبم وجهادهم بالء ومشقة ويطول هبم احلصار ويقيم املسلمون عليهم فيصيب امل
حنو ما يصيبهم ولعل املسلمني يدنون من حصنهم فريموهنم بالنشاب ويقذفوهنم باحلجارة فإن قتل رجل من املسلمني 

  متنيتم أنكم فديتموه مبسريكم إىل منقطع الترب ولكان املسلم بذلك من إخوانه أهال
نظر ألهل اإلسالم مث قال سريوا على إسم اهللا فإين فقال عمر قد أحسن عثمان يف مكيدة العدو وقد أحسن علي ال

  معسكر وسائر
  مث خرج ومعه أشراف الناس وبيوتات العرب واملهاجرون واألنصار وأخرج معه العباس بن عبد املطلب

وعن أيب سعيد املقربي أن عمر رمحه اهللا كان يف مسرية ذلك جيلس ألصحابه إذا صلى الغداة فيقبل عليهم بوجهه مث 
فهدانا به من الضاللة ومجعنا } صلى اهللا عليه وسلم{ل احلمد هللا الذي أعزنا باإلسالم واإلميان وأكرمنا مبحمد يقو

من الفرقة وألف بني قلوبنا ونصرنا به على األعداء ومكن لنا يف البالد وجعلنا به إخوانا متحابني فأمحدوا اهللا على 
  ام ما أصبحتم تتقلبون فيه منها فإن اهللا عز وجل يريد الرغبةهذه النعم وسلوه املزيد فيها والشكر عليها ومت

  إليه ويتم نعمته على الشاكرين
  قال فكان عمر رضي اهللا عنه ال يدع هذا القول كل غداة يف مبتدئه ومرجعه

  وعن أيب سعيد اخلدري أن عمر رمحه اهللا مضى يف وجهه ذلك حىت انتهى إىل اجلابية فقام يف الناس فقال
هللا احلميد املستحمد الدفاع اجمليد الغفور الودود الذي من أراد أن يهديه من عباده اهتدى من يهد اهللا فهو احلمد 

  الكهف ١٧املهتد ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا 
من يهد اهللا فهو ( إذا رجل من القسيسني من النصارى عندهم وعليه جبة صوف فلما قال عمر رضي اهللا عنه قال و
فنفض النصراين جبته عن صدره ) ومن يضلل فلن جد له وليا مرشدا ( قال النصراين وأنا أشهد فقال عمر ) املهتد 

يقول عدو اهللا هذا النصراين فأخربوه فرفع عمر صوته مث قال معاذ اهللا ال يضل اهللا أحدا يريد اهلدى فقال عمر ماذا 
وعاد يف خطبته مبثل مقالته األوىل ففعل النصراين كفعله األول فغضب عمر رضي اهللا عنه وقال واهللا لئن أعادها 

ألضربن عنقه ففهمها العلج فسكت إذ عاد عمر يف خطبته وقال من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له 
  المث ق

يقول إن خيار أميت الذين يلونكم مث الذين تلوهنم مث يفشو } صلى اهللا عليه وسلم{أما بعد فإين مسعت رسول اهللا 
الكذب حىت يشهد الرجل على الشهادة ومل يستشهد عليها وحىت حيلف على اليمني ومل يسأهلا فمن أراد حببوحة 

  ة احلديثاجلنة فليلزم اجلماعة وال يبايل بشذوذ من شذ وذكر بقي
  قال مث خرج عمر رمحه اهللا من اجلابية إىل إيلياء فخرج إليه املسلمون



يستقبلونه وخرج أبو عبيدة بالناس أمجعني وأقبل هو على مجل له وعليه رحله وعليه صفة من جلد كبش حويل 
و من ليف مث دخل املاء فانتهى إىل خماضة فأقبلوا يبتدرونه فقال للمسلمني مكانكم مث نزل عن بعريه فأخذ بزمامه وه

بني يدي مجله حىت جاز املاء إىل أصحاب أيب عبيدة فإذا معهم برذون جيبنونه فقال له يا أمري املؤمنني إركب هذا 
الربذون فإنه أمجل بك وأهون عليك يف ركوبك وال حنب أن يراك أهل الذمة يف مثل هذه اهليئة اليت نراك فيها 

عن مجله وركب الربذون وترك الثياب فلما مهلج به الربذون نزل عنه وقال خذوا واستقبلوه بثياب بيض فنزل عمر 
هذا عين فإنه شيطان وأخاف أن يغري على قليب فقالوا يا أمري املؤمنني لو لبست هذه الثياب البيض وركبت هذا 

حيكم ال تعتزوا بغري ما الربذون لكان أمجل يف املروءة وأحسن يف الذكر وخريا يف اجلهاد فقال عمر رضي اهللا عنه و
أعزكم اهللا به فتذلوا مث مضى ومضى املسلمون معه حىت أتى إيلياء فنزل هبا فأتاه رجال من املسلمني فيهم أبو 

األعور السلمي وقد لبسوا لباس الروم وتشبهوا هبم يف هيئتهم فقال عمر احثوا يف وجوههم التراب حىت يرجعوا 
  ا قد أظهروا شيئا من الديباج فأمر هبم فحرق عليهمإىل هيئتنا وسنتنا ولباسنا وكانو

ويف غري هذا احلديث مما ذكره سيف أن خالد بن الوليد لقي عمر عند مقدمة اجلابية يف اخليل عليهم الديباج 
واحلرير فنزل واخذ احلجارة فرماهم هبا وقال سرعان ما لفتم عن رأيكم إياي تستقبلون يف هذا الزي وإمنا شبعتم 

تني سرعان ما نزت بكم البطنة وتاهللا لو فعلتموها على رأس املائتني الستبدلت بكم غريكم فقالوا يا أمري منذ سن
  املؤمنني إهنا يالمقة وإن علينا السالح قال فنعم إذا

ويف حديث أيب سعيد اخلدري فقال يزيد بن أيب سفيان يا أمري املؤمنني إن الثياب والدواب عندنا كثرية والعيش 
رفيع والسعر رخيص وحال املسلمني كما حتب فلو أنك لبست من هذه الثياب البيض وركبت من هذه  عندنا

الدواب الفره وأطعمت املسلمني من هذا الطعام الكثري كان أبعد يف الصوت وأزين لك يف هذا األمر وأعظم لك 
 وال أتزين للناس مبا أخاف أن يشينين يف األعاجم فقال له يا يزيد ال واهللا ال أدع اهليئة اليت فارقت عليها صاحيب

  عند ريب وال أريد أن يعظم أمري عند الناس ويصغر عند اهللا
وحياة أيب بكر } صلى اهللا عليه وسلم{فلم يزل عمر رمحه اهللا على األمر األول الذي كان عليه يف حياة رسول اهللا 

  رضي اهللا عنه حىت خرج من الدنيا
مأن الناس بعث أبو عبيدة إىل أهل إيلياء أن انزلوا إىل أمري املؤمنني واستوثقوا قال فلما نزل عمر بإيلياء واط

ألنفسكم فنزل إليه ابن اجلعيد يف ناس من عظمائهم فكتب هلم عمر كتاب األمان والصلح فلما قبضوا كتاهبم 
ه ويسأله أن يزوره يف وأمنوا دخل الناس بعضهم يف بعض ومل يبق أمري من أمراء األجناد إال استزار عمر فيصنع ل

رحله فيفعل ذلك عمر إكراما هلم غري أيب عبيدة فإنه مل يستزره فقال له عمر إنه مل يبق أمري من أمراء األجناد إال 
استزارين غريك فقال أبو عبيدة يا أمري املؤمنني إين أخاف إن استزرتك أن تعصر عينيك فأتاه عمر يف بيته فإذا ليس 

وإذا هو فراشه وسرجه وإذا هو وسادته وإذا كسر يابسة يف كوة بيته فجاء هبا فوضعها على  يف بيته إال لبد فرسه
ألرض بني يديه وأتى مبلح جريش وكوز خزف فيه ماء فلما نظر عمر إىل ذلك بكى مث التزمه وقال أنت أخي وما 

أخربك أنك ستعصر يف بييت  من أحد من أصحايب إال وقد نال من الدنيا ونالت منه غريك فقال له أبو عبيدة أمل
  عينيك

مث قال يا } صلى اهللا عليه وسلم{قال مث إن عمر قام يف الناس فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هو أهله وصلى على النيب 
أهل اإلسالم إن اهللا قد صدقكم الوعد ونصركم على العداد وأورثكم البالد ومكن لكم يف األرض فال يكن جزاء 



م والعمل باملعاصي فإن العمل باملعاصي كفر للنعم وقل ما كفر قوم مبا أنعم اهللا عليهم مث مل ربكم إال الشكر وإياك
  يفزعوا إىل التوبة إال سلبوا عزهم وسلط عليهم عدوهم

مث نزل وحضرت الصالة فقال عمر رضي اهللا عنه يا بالل أال تؤذن لنا رمحك اهللا فقال بالل يا أمري املؤمنني أما واهللا 
ولكن سأطيعك اليوم إذ أمرتين يف هذه الصالة } صلى اهللا عليه وسلم{أن أؤذن ألحد بعد رسول اهللا ما أردت 

فبكوا بكاء شديدا ومل يكن } صلى اهللا عليه وسلم{وحدها فلما أذن بالل ومسعت الصحابة صوته ذكروا نبيهم 
رمحكما اهللا فلما قضى عمر صالته  يومئذ أحد أطول بكاء من أيب عبيدة ومعاذ بن جبل حىت قال هلما عمر حسبكما

قام إليه بالل فقال يا أمري املؤمنني إن أمري املؤمنني إن أمراء أجنادك بالشام واهللا ما يأكلون إال حلوم الطري واخلبز 
النقي وما جيد ذلك عامة املسلمني فقال هلم عمر ما يقول بالل فقال يزيد ابن أيب سفيان يا أمري املؤمنني إن سعر 

نا رخيص وإنا نصيب هذا الذي ذكر بالل هاهنا مبثل ما كنا نقوت به عيالنا باحلجاز فقال عمر واهللا ال أبرح بالد
العرصة أبدا حىت تضمنوا يل أرزاق املسلمني يف كل شهر مث قال انظروا كم يكفي الرجل ويسعه يف كل يوم فقالوا 

مع ما يصلحه من الزيت واخلل عند رأس كل  كذا وكذا فقال كم يكون ذلك يف الشهر قالوا جريبني من قمح
هالل فضمنوا له ذلك مث قال يا معشر املسلمني هذا لكم سوى أعطياتكم فإن وفا لكم أمراؤكم هبذا الذي فرضته 
لكم وأعطوكموه يف كل شهر فذلك ما أحب وإن هم مل يفعلوا فأعلموين حىت أعزهلم عنكم وأويل أمركم غريهم 

  ا حىت قطع بعد ذلكفلم يزل ذلك جاريا دهر
  وعن شهر بن حوشب أن إسالم كعب احلرب وهو من اليمن من محري
  كان يف قدوم عمر الشام وأن كعبا أخربه بأمره وكيف كان ذلك

  وكان من عظمائهم وخيارهم} صلى اهللا عليه وسلم{قال وكان أبوه من مؤمين أهل التوراة برسول اهللا 
اهللا على موسى من التوراة وبكتب األنبياء ومل يكن يدخر عين شيئا مما  قال كعب وكان من أعلم الناس مبا أنزل

كان يعلم فلما حضرته الوفاة دعاين فقال يا بين قد علمت أين مل أكن أدخر عنك شيئا مما كنت أعلم إال أين حبست 
 أن خيرج عنك ورقتني فيهما ذكر نيب يبعث وقد أظل زمانه فكرهت أن أخربك بذلك فال آمن عليك بعد وفايت

بعض هؤالء الكذابني فتتبعه وقد قطعتهما من كتابك وجعلتهما يف هذه الكوة اليت ترى وطينت عليهما فال تتعرضن 
هلما وال تنظر فيهما زمانك هذا وأقرمها يف موضعهما حىت خيرج ذلك النيب فإذا خرج فاتبعه وانظر فيهما فإن اهللا 

  يزيدك بذلك خريا
يء أحب إيل من أن ينقضين املأمت حىت أنظر يف الورقتني فلما انقضى املأمت فتحت الكوة فلما مات والدي مل يكن ش

مث استخرجت الورقتني فإذا فيهما حممد رسول اهللا خامت النبيني ال نيب بعده مولده مبكة ومهاجره بطيبة ليس بفظ وال 
احلسنة ويعفو ويغفر ويصفح أمته غليظ وال صخاب يف األسواق وال جيزي بالسيئة السيئة ولكن جيزي بالسيئة 

احلمادون الذين حيمدون اهللا على كل شرف وعلى كل حال وتذلل ألسنتهم بالتكبري وينصر اهللا نبيهم على كل من 
ناوأه يغسلون فروجهم باملاء ويأتزرون على أوساطهم وأناجيلهم يف صدورهم ويأكلون قرباهنم يف بطوهنم ويؤجرون 

حم بين األم واألب وهم أول من يدخل اجلنة يوم القيامة من األمم وهم السابقون املقربون عليها وترامحهم بينهم ترا
املشفعون املشفع هلم فلما قرأت هذا قلت يف نفسي واهللا ما علمين أيب شيئا هو خري يل من هذا فمكثت بذلك ما 

  شاء اهللا حىت بعث النيب



ال أقدر على إتيانه وبلغين أنه خرج يف مكة وهو يظهر مرة صلى اهللا عليه وسلم وبيين وبينه بالد بعيدة منقطعة 
ويستخفي مرة فقلت هو هذا وختوفت ما كان والدي حذرين وخوفين من الكذابني وجعلت أحب أتبني وأتثبت فلم 

أزل بذلك حىت بلغين أنه قد أتى املدينة فقلت يف نفسي إين ألرجو أن يكون إياه وجعلت ألتمس السبيل إليه فلم 
يل حىت بلغين أنه قد تويف صلوات اهللا عليه وسالمه فقلت يف نفسي لعله مل يكن الذي كنت أظن مث بلغين أن  يقدر

خليفته قام مقامه مث مل ألبث إال قليال حىت جاءنا جنوده فقلت يف نفسي ال أدخل يف هذا الدين حىت أعلم أهم الذين 
تكون عاقبتهم فلم أزل أدفع ذلك وأوخره ألتبني وأتثبت كنت أرجو وأنتظر وأنظر كيف سريهتم وأعماهلم وإىل ما 

حىت قدم علينا عمر ابن اخلطاب فلما رأيت صالة املسلمني وصيامهم وبرهم ووفاءهم بالعهد وما صنع اهللا هلم على 
األعداء علمت أهنم هم الذين كنت أنتظر فحدثت نفسي بالدخول يف اإلسالم فواهللا إين ذات ليلة فوق سطح يل إذا 
رجل من املسلمني يتلو كتاب اهللا تعاىل حىت أتى على هذه اآلية يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا مبا نزلنا مصدقا ملا 

 ٤٧معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر اهللا مفعوال 
  النساء

 أصبح حىت حيول وجهي يف قفاي فما كان شيء أحب إيل من الصباح قال فلما مسعت هذه اآلية خشيت واهللا أال
  فغدوت على عمر فأسلمت حني أصبحت

وقال كعب لعمر عند انصرافه عن الشام يا أمري املؤمنني إنه مكتوب يف كتاب اهللا إن هذه البالد اليت كان فيها بنو 
نني شديد على الكافرين سره مثل عالنيته إسرائيل وكانوا أهلها مفتوحة على رجل من الصاحلني رحيم باملؤم

وعالنيته مثل سره وقوله ال خيالف فعله والقريب والبعيد عنده يف احلق سواء وأتباعه رهبان بالليل وأسد بالنهار 
  مترامحون متواصلون متباذلون

  ل إنه حلقفقال له عمر ثكلتك أمك أحق ما تقول قال أي والذي أنزل التوراة على موسى والذي يسمع ما نقو

  فقال عمر رضي اهللا عنه فاحلمد هللا الذي أعزنا وشرفنا وأكرمنا فرمحنا
  وبرمحته اليت وسعت كل شيء} صلى اهللا عليه وسلم{مبحمد 

ومن حديث زيد بن أسلم عن أبيه وهو عندنا باإلسناد أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خرج زمان اجلاهلية مع 
ام قال فإين لفي سوق من أسواقها إذا ببطريق قد قبض على عنقي فذهبت أنازعه أناس من قريش يف جتارة إىل الش

فقيل يل ال تفعل فإنه ال نصف لك منه فأدخلين كنيسة فإذا تراب عظيم ملقى فجاءين بزنبيل وجمرفة فقال انقل ما 
قال أئنك على ما هاهنا فجعلت أنظر كيف أصنع فلما كان يف اهلاجرة وافاين وعليه ثوب أرى سائر جسده منه ف

أرى ما نقلت شيئا مث مجع يديه فضرب هبما دماغي فقلت وا ثكل أمك يا عمر أبلغت ما أرى مث وثبت إىل اجملرفة 
فضربت هبا هامته فنثرت دماغه مث واريته يف التراب وخرجت على وجهي ال أدري أين أسري فسرت بقية يومي 

فاستظللت بفنائه فخرج إيل منه رجل فقال يل يا عبد اهللا ما يقعدك هنا وليليت ومن الغد إىل اهلاجرة فانتهيت إىل دير 
فقلت اضللت أصحايب فقال يل ما أنت على طريق وإنك لتنظر بعيين خائف فادخل واصب من الطعام واسترح 
فدخلت فأتاين بطعام وشراب وألطفين مث صعد يف النظر وصوبه فقال قد علم أهل الكتاب أو الكتب أنه ما على 
األرض أعلم بالكتاب أو الكتب مين وإين ألرى صفتك الصفة اليت خترجنا من هذا الدير وتغلبنا عليه فقلت له يا 

هذا لقد ذهبت يف غري مذهب فقال يل ما امسك فقلت عمر بن اخلطاب قال أنت واهللا صاحبنا فاكتب يل على 
ا فقال إمنا هو كتاب يف رق فإن كنت صاحبنا ديري هذا وما فيه فقلت يا هذا إنك قد صنعت إيل صنيعة فال تكدره



فذاك وإال مل يضرك شيء فكتبت له على ديره وما فيه فأتاين بثياب ودراهم فدفعها إيل مث أو كف أتانا فقال أتراها 
قلت نعم قال سر عليها فإن ال متر بقوم إال سقوها وعلفوها وأضافوك فإذا بلغت مأمنك فاضرب وجهها مدبرة 

هبا كذلك حىت ترجع إيل قال فركبتها فكان كما قال حىت حلقت أصحايب وهم متوجهون إىل احلجاز  فإهنم يفعلون
  فضربتها مدبرة

وانطلقت معهم فلما واىف عمر الشام يف خالفته جاءه ذلك الراهب بالكتاب وهو صاحب دير العدس فلما رآه 
دثهم حبديثه فلما فرغ منه أقبل على الراهب عرفه مث قال قد جاء ما ال مذهب لعمر عنه مث أقبل على أصحابه فح

  فقال هل عندكم من نفع للمسلمني قال نعم يا أمري املؤمنني فوىف له عمر رضي اهللا عنه
وعن سيف يرفعه إىل سامل بن عبد اهللا قال ملا دخل عمر الشام تلقاه رجل من يهود دمشق فقال السالم عليك 

   يفتح اهللا إيلياءفاروق أنت صاحب إيلياء واهللا ال ترجع حىت
وعند سيف يف أمر إيلياء أحاديث رمبا خالفت بعض ما تقدم وحنن نورد منها ما يطيل اإلمتاع مضمونا إىل ذلك ما 

  ذكره من أمر قيسارية وغريه
فمن ذلك أن عمر رمحه اهللا كتب إىل يزيد بن أيب سفيان بعد مصاحلة أهل األردن واجتماع عسكر الروم بأجنادين 

  غزة أن يسرح معاوية إىل قيساريةوبيسان و
  وكتب عمر إىل معاوية

أما بعد فإين قد وليتك قيسارية فسر إليها واستنصر اهللا عليهم وأكثر من قول ال حول وال قوة إال باهللا اهللا ربنا 
  وثقتنا ورجاؤنا وموالنا نعم املوىل ونعم النصري

حصرهم مث إهنم جعلوا يزاحفونه فال يزاحفونه يف مرة فسار معاوية يف جنده حىت نزل على أهل قيسارية فهزمهم و
إال هزمهم وردهم إىل حصنهم مث زاحفوه آخر ذلك وخرجوا من صياصيهم فاقتتلوا يف حفيظة واستماتة فبلغت 

  قتالهم يف املعركة مثانني ألفا وكملها يف هزميتهم مائة ألف وبعث بالفتح مع
بعث آخرين بعدمها فلحقامها فطويامها ومها نائمان وانتهى بريد رجلني من بين الضبيب مث خاف منهما الضعف ف

معاوية إىل عمر باخلري ليال فجمع الناس وأباهتم على الفرح وجعل معاوية قبل الفتح وبعده جيلس األسرى عنده 
  ويقول ما صنعوا بأسرانا صنعنا بأسراهم مثله فمنع بذلك من العبث بأسرى املسلمني حىت افتتح قيسارية

ان عمر ملا أمر معاوية بالتوجه إىل قيسارية أمر عمرو بن العاص بصدم األرطبون وكان على مجع الروم بأجنادين وك
وأمر علقمة بن جمزز بصدم القيقار وكان على الروم بغزة فلما توجه معاوية إىل قيسارية صدم عمرو بن العاص إىل 

مته ووىل جمنبتيه ابنه عبد اهللا بن عمرو وجنادة بن متيم األرطبون ومن بإزائه وخرج معه شرحبيل بن حسنة على مقد
من بين مالك بن كنانة واستخلف ابا األعور على األردن وخرج حىت نزل على الروم بأجنادين وهم يف حصوهنم 

وخنادقهم وعليهم األرطبون وكان أدهى الروم وأبعدها غورا وأنكاها فعال وكان وضع بالرملة جندا عظيما 
ندا عظيما وكتب عمرو باخلرب إىل عمر فلما جاءه كتابه قال قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب وبإيلياء ج

فانظروا عم تنفرج وأقام عمرو على أجنادين ال يقدر من األرطبون على سقطة وال تشفيه الرسل فوىل ذلك بنفسه 
اد وتأمل حصونه فقال أرطبون يف نفسه وتوجه فدخل عليه كأنه رسول فأبلغه ما يريد ومسع كالمه حىت عرف ما أر

واهللا إن هذا لعمرو أو إنه للذي يأخذ عمرو برأيه وما كنت ألصيب القوم بأمر أعظم عليهم من قتله مث دعا حرسيا 
فساره فقال اخرج فقم مبكان كذا فإذا مر بك فاقتله وفطن له عمرو فقال له قد مسعت مين ومسعت منك وقد وقع 



أنا واحد من عشرة بعثنا عمر بن اخلطاب مع هذا الوايل لنكانفه ويشهدنا أموره فأرجع فآتيك ما قلت مين موقعا و
  هبم اآلن فإن

رأوا مثل الذي أرى فقد رآه أهل العسكر ورآه األمري وإن مل يروه رددهتم إىل مأمنهم وكنت على رأس أمرك قال 
 فرجع إليه الرجل وقال لعمرو انطلق فجيء نعم ودعا فساره وقال اذهب إىل فالن يعين ذلك احلرسي فرده إيل

بأصحابك فخرج عمرو ورأى أن ال يعود ملثلها وعلم الرومي أنه خدعه فقال هذا أدهى اخللق وبلغت عمر فقال 
  غلبه عمرو

مث ناهده عمرو وقد عرف مأخذه فالتقوا بأجنادين فاقتتلوا قتاال شديدا كقتال الريموك حىت كثرت القتلى بينهم مث 
م أرطبون يف الناس فأوى إىل إيلياء ونزل عمرو أجنادين وانطلق علقمة بن جمزر فحصر القيقار بغزة وجعل اهنز

يراسله فلم يشفه أحد مما يريد فأتاه كأنه رسول علقمة فأمر القيقار رجال أن يقعد له بالطريق فإذا مر قتله ففطن 
م فبعث إىل ذلك الرجل أن ال يعرض لعلقمة فخرج من علقمة فقال إن معي نفرا شركائي يف الرأي فانطلق فآتيك هب

  عنده ومل يعد كما فعل عمرو باألرطبون
وملا أتى أرطبون إيلياء أفرج له املسلمون حىت دخلها مث أزاهلم إىل أجنادين وكتب إىل عمرو بأنك صديقي ونظريي 

رجع فال تغر فتلقى ما لقي الذين قبلك أنت يف قومك مثلي يف قومي واهللا ال تفتتح من فلسطني شيئا بعد أجنادين فا
من اهلزمية فدعا عمرو رجال يتكلم بالرومية فأرسله إىل أرطبون وأمره أن يتنكر ويقرب ويستمع ما يقول حىت خيربه 

  به إذا رجع وكتب إىل أرطبون
هذه جاءين كتابك وأنت نظريي ومثلي يف قومك لو أخطأتك خصلة جتاهلت فضيليت وقد علمت أين صاحب فتح 

  البالد وأستعدي عليك فالنا وفالنا وفالنا لوزرائه فأقرئهم كتايب ولينظروا فيما بيين وبينك
فخرج الرسول على ما أمره به حىت أتى أرطبون فدفع إليه الكتاب مبشهد من أولئك النفر فاقترأه فضحكوا 

  وتعجبوا وأقبلوا على أرطبون فقالوا من
ها رجل امسه عمر ثالثة أحرف فرجع الرسول إىل عمرو فعرف أنه عمر أين علمت أنه ليس بصاحبها قال صاحب

وكتب إىل عمر يستمده ويقول إين أعاجل حربا كئودا وبالدا ادخرت لك فرأيك فلما جاء عمر الكتاب علم أن 
  عمرا مل يقل إال بعلم فنادى يف الناس مث خرج هبم حىت نزل اجلابية

ام عمر على أهل فلسطني استخلف عليا وخرج ممدا هلم فقال علي أين وعن عدي بن سهل قال ملا استمد أهل الش
خترج بنفسك إنك تريد عدوا كلبا فقال إين أبادر جبهاد العدو موت العباس إنكم لو فقدمت العباس ال نتقض لكم 

  الشر انتقاض اجلبل

فعلى بعري وأما الثالثة فقصر به قالوا ومجيع ما خرج عمر إىل الشام أربع مرات أما األوىل فعلى فرس وأما الثانية 
عنها استعار الطاعون وأما الرابعة فدخلها على محار فاستخلف عليها وخرج وفتحت إيلياء وأرضها كلها يف ربيع 
  اآلخر سنة ست عشرة على يدي عمر بن اخلطاب ما خال أجنادين على يدي عمرو وقيسارية على يدي معاوية

اء أشجوا عمر وأشجاهم ومل يقدر عليها وال على الرملة قال فبينا عمر معسكرا وعن سامل بن عبد اهللا أن أهل إيلي
باجلابية فزع الناس إىل السالح فقال ما شأنكم فقالوا أال ترى اخليل والسيوف فنظر فإذ كردوس يلمعون بالسيوف 

له إيلياء واكتتبوا منه عليها فقال عمر مستأمنة فال تراعوا وأمنوهم وإذا هم أهل إيلياء فصاحلوه على اجلزية وفتحوا 
وعلى حيزها و الرملة وحيزها فصارت فلسطني نصفني نصفا مع أهل إيلياء ونصفا مع أهل الرملة وفلسطني تعدل 



  الشام كله وهي عشر كور من غري هذا احلديث املتقدم
  وهو مما ذكره سيف أيضا أن عمر رضي اهللا عنه فرق فلسطني على

على نصفها وأنزله الرملة و علقمة بن جمزر على نصفها وأنزله إيلياء ونزل كل  رجلني فجعل علقمة بن حكيم
واحد منهما يف عمله يف اجلنود اليت كانت معه وكان سامل بن عبد اهللا يف اجلنود اليت كانت مع عمرو وضم عمرا 

وضم عمر ركل واحد منهما وشرحبيل إليه باجلابية فلما انتهيا إليها وافقا عمر رضي اهللا عنه راكبا فقبال ركبته 
  واحتضنه

وعن غري سامل أن عمر رضي اهللا عنه ملا بعث بأمان أهل إيلياء وأسكنها اجلند شخص إىل بيت املقدس من اجلابية 
فرأى فرسه يتوجى فنزل عنه وأتى بربذون فركبه فهزه فنزل فضرب وجهه بردائه مث قال قبح اهللا من علمك هذا مث 

ياما يوقحه فركب مث سار حىت انتهى إىل بيت املقدس ويف رواية أنه قال للربذون ال علم اهللا دعا بفرسه بعدما أمجه أ
  من علمك هذا من اخليالء ومل يركب برذونا قبله وال بعده

وعن أيب مرمي موىل سالمة قال شهدت فتح إيلياء مع عمر رضي اهللا عنه فسار من اجلابية فاصال حىت يقدم إيلياء مث 
  املسجد مث مضى حنو حمراب داود وحنن معه فدخله مث قرأ سجدة داود فسجد وسجدنا معه مضى حىت يدخل

  وقال يزيد بن حنظلة يذكر بعض ما تقدم
  تذكرت حرب الروم ملا تطاولت

  وإذ حنن يف عام كثري نوازله
  وإذ حنن يف أرض احلجاز وبيننا

  مسرية شهر بينهن بالبله
  وإذ أرطبون الروم حيمي بالده

  رم هناك يساجلهحياوله ق
  فلما رأى الفاروق أزمان فتحها

  مسا جبنود اهللا كيما يصاوله
  فلما أحسوه وخافوا صياله
  أتوه وقالوا أنت ممن نواصله
  وألقت إليه الشأم أفالذ بطنها
  وعيشا خصيبا ما تعد مآكله
  أباح لنا ما بني شرق ومغرب
  مواريث أعقاب بنتها قرامله
  وكم مثقل مل يضطلع باحتماله

  مل عبئا حني شالت شوائلهحت
  الطويل

  وقال أيضا
  وقد عضلت بالشأم أرض بأهلها
  تريد من األقوام ما كان أحلدا



  مسا عمر ملا أتته رسائل
  كأصيد حيمي صرمة احلي أغيدا

  فلما أتاه ما أتاه أجاهبم
  جبيش ترى منه السنابك سجدا
  وأقبلت الشام العريضة بالذي
  أراد أبو حفص وأزكى وأزيدا

  فيما بينهم كل جزيةفقط 
  وكل رفاد كان أهىن وأمحدا

  الطويل
قال صاحب فتوح الشام مث إن عمر رضي اهللا عنه خرج من الشام مقبال إىل املدينة فلما دنا منها استقبله الناس 

فصلى ركعتني عند املنرب مث صعد } صلى اهللا عليه وسلم{يهنئونه بالنصر والفتح فجاء حىت دخل مسجد رسول اهللا 
  وقال} صلى اهللا عليه وسلم{نرب واجتمع الناس إليه فقام فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى على النيب حممد امل

يا أيها الناس إن اهللا قد اصطنع عند هذه األمة أن حيمدوه ويشكروه وقد أعز دعوهتا ومجع كلمتها وأظهر فلجها 
  شركني وديارهم وأمواهلم فأحدثوا هللا عز وجلونصرها على األعداء وشرفها ومكن هلا يف األرض وأورثها بالد امل

  شكرا يزدكم وامحدوه على نعمه عليكم يدمها لكم جعلنا اهللا وإياكم من الشاكرين
  مث نزل

قال فمكث املسلمون بالشام عليها أبو عبيدة بن اجلراح ومكث فيها بعد خروج عمر منها ثالث سنني مث تويف رمحه 
ا عم أهل الشام ومات فيه بشر كثري وكانت وفاة أيب عبيدة باألردن وهبا قربه اهللا يف طاعون عمواس وكان طاعون

وملا طعن رمحه اهللا دعا املسلمني فدخلوا عليه فقال هلم إين موصيكم بوصية فإن قبلتموها مل تزالوا خبري ما بقيتم 
وا وحتابوا واصدقوا وبعدما هتلكون أقيموا الصالة وآتوا الزكاة وصوموا وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصل

أمراءكم وال تغشوهم وال تلهكم الدنيا فإن امرأ لو عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصري إىل مثل مصرعي هذا 
  الذي ترون إن اهللا قد كتب املوت على بين آدم فهو ميتون فأكيسهم أطوعهم لربه وأعلمهم ليوم معاده

معاذ هبم ومات أبو عبيدة رمحة اهللا عليه ومغفرته ورضوانه فقام معاذ مث قال ملعاذ بن جبل يا معاذ صل بالناس فصلى 
  يف الناس فقال

يا أيها الناس توبوا إىل اهللا توبة نصوحا فإن عبدا إن يلق اهللا تائبا من ذنبه كان حقا على اهللا أن يغفر له ذنوبه ومن 
سلما فليلقه فيصاحله إذا لقيه وليصافحه كان عليه دين فليقضه فإن العبد مرهتن بدينه ومن أصبح منكم مصارما م

فإنه ال ينبغي ملسلم أن يهجر أخاه املسلم فوق ثالثة أيام والذنب يف ذلك عظيم عند اهللا وإنكم أيها املسلمون قد 
فجعتم برجل واهللا ما أزعم أين رأيت منكم عبدا من عباد اهللا قط أقل غمرا وال أبرأ صدرا وال أبعد من الغائلة وال 

للعامة وال أشد عليهم حتننا وشفقة منه فترمحوا عليه مث احضروا الصالة عليه غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما أنصح 
  تأخر واهللا ال يلي
  عليكم مثله أبدا



فاجتمع الناس وأخرج أبو عبيدة فتقدم معاذ فصلى عليه حىت إذا أتى به قربه دخل قربه معاذ وعمرو بن العاص 
سفوا عليه التراب قال معاذ رمحك اهللا أبا عبيدة فواهللا ألثنني عليه مبا علمت واهللا ال أقوهلا  والضحاك بن قيس فلما

باطال وأخاف أن يلحقين من اهللا مقت كنت واهللا ما علمت من الذاكرين اهللا كثريا ومن الذين ميشون على األرض 
ا وقياما ومن الذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل هونا وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما ومن الذين يبيتون لرهبم سجد

يقتروا وكان بني ذلك قواما وكنت واهللا ما علمت من املخبتني املتواضعني ومن الذين يرمحون اليتيم واملسكني 
  ويبغضون اجلفاة املتكربين

  ومل يكن أحد من الناس أشد جزعا على فقد أيب عبيدة من معاذ وال أطول حزنا عليه من معاذ
  مث صلى معاذ بالناس أياما واشتد الطاعون وكثر املوت يف الناس فلما رأى ذلك عمرو بن العاص قال قال

يا أيها الناس إن هذا الطاعون هو الرجز الذي عذب اهللا به بين إسرائيل مع الطوفان واجلراد والقمل والضفادع 
  والدم وأمر الناس بالفرار منه

إىل أن يقول ما ال علم له به مث جاء معاذ حىت صعد املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه فأخرب معاذ بقول عمرو فقال ما أراد 
مث ذكر الوباء فقال ليس كما قال عمرو ولكنه رمحة ربكم } صلى اهللا عليه وسلم{مبا هو أهله وصلى على النيب 

ى ورجع إىل منزله فإذا ودعوة نبيكم وموت الصاحلني قبلكم اللهم أعط معاذا وآل معاذ منه النصيب األوفر مث صل
هو بابنه عبد الرمحن قد طعن فلما رآه قال يا أبت احلق من ربك فال تكونن من املمترين قال يا بين ستجدين إن شاء 

اهللا من الصابرين فلم يلبث إال قليال حىت مات يرمحه اهللا وصلى عليه معاذ ودفنه فلما رجع معاذ إىل منزله طعن 
  ه خيتلفون إليهفاشتد به وجعه وجعل أصحاب

فإذا أتوه أقبل عليهم فقال هلم اعملوا وأنتم يف مهلة وحياة ويف بقية من آجالكم من قبل أن متنوا العمل فال جتدوا 
إليه سبيال وأنفقوا مما عندكم من قبل أن هتلكوا وتدعوا ذلك مرياثا ملن بعدكم واعلموا أنه ليس لكم من أموالكم 

أنفقتم فأعطيتم فأمضيتم وما سوى ذلك فللوارثني فلما اشتد به وجعه جعل يقول إال ما أكلتم وشربتم ولبستم و
  رب اخنقين خنقك فأشهد أنك تعلم أين أحبك

قال وأتاه رجل يف مرضه فقال له يا معاذ علمين شيئا ينفعين اهللا به قبل أن أفارقك فال أراك وال تراين وال أجد منك 
ا ينفعين بعدك فال أجد فيهم مثلك فقال له يا معاذ كال إن صلحاء املسلمني خلفا مث لعلي أحتاج إىل سؤال الناس عم

واحلمد هللا كثري ولن يضيع اهللا أهل هذا الدين مث قال له خذ عين ما آمرك به كن من الصائمني بالنهار ومن املصلني 
ب اخلمر وال تزين وال يف جوف الليل ومن املستغفرين باألسحار ومن الذاكرين اهللا كثريا على كل حال وال تشر

تعق والديك وال تأكل مال اليتيم وال تفر من الزحف وال تأكل الربا وال تدع الصالة الكتوبة وال تضيع الزكاة 
  املفروضة وصل رمحك وكن باملؤمنني رحيما وال تظلم مسلما وحج واعتمر وجاهد مث أنا لك زعيم باجلنة

ري هل أصبحنا فنظرت فقالت ال مث تركها ساعة مث قال هلا انظري وملا حضر معاذا املوت قال جلاريته وحيك انظ
فنظرت فقالت نعم فقال أعوذ باهللا من ليلة صباحها إىل النار مث قال مرحبا باملوت مرحبا بزائر جاء على فاقة ال 

نين كنت أحب أفلح من ندم اللهم إنك تعلم أين مل أكن أحب البقاء يف الدنيا جلري األهنار وال لغرس األشجار ولك
البقاء ملكابدة الليل الطويل وطول الساعات يف النهار ولظمأ اهلواجر يف احلر الشديد وملزامحة العلماء بالركب يف 

  حلق الذكر



فلما اقترب أمره جاء عبد اهللا بن الديلمي فقال له يرمحك اهللا يا معاذ لعلنا ال نلتقي حنن وال أنت ابدا فقال معاذ 
لس رجل خلف ظهره ووضع معاذ ظهره يف صدر الرجل مث قال بئس ساعة الكذب هذه أجلسوين فأجلسوه وج

حديثا فكنت أكتمكموه خمافة أن تتكلوا فأما اآلن فإين ال أكتمكموه } صلى اهللا عليه وسلم{حدثين رسول اهللا 
له إال اهللا وحده ال يقول إنه ال ميوت عبد من عباد اهللا وهو يشهد أن ال إ} صلى اهللا عليه وسلم{مسعت رسول اهللا 

شريك له وأن حممدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية ال ريب فيها وإن اهللا يبعث من يف القبور ويؤمن بالرسل وما 
  جاءت به أنه حق ويؤمن باجلنة والنار إال أدخله اهللا اجلنة وحرمه على النار
ه عمرو ودخل قربه فوضعه يف حلده ودخل مث مات معاذ من ساعته يرمحه اهللا واستخلف عمرو بن العاص فصلى علي

معه رجال من املسلمني فلما خرج عمرو من قربه قال رمحك اهللا يا معاذ فقد كنت ما علمناك من نصحاء املسلمني 
ومن خيارهم وكنت مؤدبا للجاهل شديدا على الفاجر رحيما باملؤمنني وأمي اهللا ال يستخلف من بعدك مثلك عمرو 

  بن العاص
  ومهلك أيب عبيدة رمحهما اهللا سنة مثان عشرة وقد كان معاذ ملا هلك أبو عبيدة كتب إىل عمر ينعاه وكان مهلكه

أما بعد فاحتسب امرأ كان هللا أمينا وكان اهللا يف نفسه عظيما وكان علينا وعليك يا أمري املؤمنني عزيزا أبا عبيدة بن 
وإنا إليه راجعون وعند اهللا حنتسبه وباهللا نثق له كتبت إليك اجلراح غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنا هللا 

وقد فشا املوت وهذا الوباء يف الناس ولن خيطئ أحد أجله ومن مل ميت فسيموت جعل اهللا ما عنده خريا لنا من 
جنته الدنيا وإن أبقانا أو هلكنا فجزاك اهللا عن مجاعة املسلمني وعن خاصتنا وعامتنا رمحته ومغفرته ورضوانه و

  والسالم عليك ورمحة اهللا

قال فو اهللا ما هو إال أن أتى عمر الكتاب فقرأه حىت بكى بكاء شديدا ونعى أبا عبيدة إىل جلسائه فما رأيت مجاعة 
املسلمني جزعوا على رجل منهم جزعهم على أيب عبيدة مث ما مضى لذلك إال أيام حىت جاء كتاب عمرو بن العاص 

رمحه اهللا فلما أتت عمر وفاة هذا على أثر أيب عبيدة جزع عليه جزعا شديدا وبكى عمر ينعي فيه معاذ بن جبل ي
واملسلمون وحزنوا عليه حزنا عظيما وقال عمر رضي اهللا عنه رحم اهللا معاذا واهللا لقد رفع اهللا هبالكه من هذه األمة 

كة ورب علم أفادناه وخري دلنا عليه علما مجا ولرب مشورة له صاحلة قد قبلناها منه ورأيناها أدت إىل خري وبر
  جزاه اهللا جزاء الصاحلني

وفرق عمر عند ذلك كور الشام فبعث عبد اهللا بن قرط الثمايل على محص وعزل عنها حبيب بن مسلمة واستعمل 
على دمشق أبا الدرداء األنصاري واستعمل يزيد بن أيب سفيان على اجلنود اليت كانت بالشام مث وجد عمر على 

اهللا بن قرط بعد ان عمل له على محص سنة فعزله عنها وبعث حني عزله عبادة بن الصامت أمريا عليها وقد  عبد
  كان بدريا عقيبا نقيبا مث رضي بعد ذلك عن عبد اهللا بن قرط فرده على محص

صلى اهللا { وملا قدم عبادة بن الصامت على أهل محص قام يف الناس خطيبا فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى على النيب
  مث قال} عليه وسلم

أما بعد أال إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه الرب والفاجر أال وإن اآلخرة وعد صادق حيكم فيها ملك قادر أال 
الزلزلة أال وإن  ٧وإنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 

  فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها بنوها يوم القيامةللدنيا بنني وإن لآلخرة بنني 
مث قال لشداد بن أوس قم يا شداد فعظ الناس وكان شداد مفوها قد أعطي لسانا وحكمة وفضال بيانا فقام شداد 



  فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال
  كثري من الناس فإنكم مل أما بعد أيها الناس راجعوا كتاب اهللا وإن تركه

تروا من اخلري إال أسبابه وال من الشر إال أسبابه وإن اهللا مجع اخلري كله حبذافريه فجعله يف اجلنة ومجع الشر كله 
حبذافريه فجعله يف النار أال وإن اجلنة حفت بالكره والصرب أال وإن النار حفت باهلوى والشهوة أال فمن كشف 

على اجلنة ومن أشفى على اجلنة كان من أهلها أال ومن كشف حجاب اهلوى  حجاب الكره والصرب أشفى
والشهوة أشفى على النار ومن أشفى على النار كان من أهلها أال فاعملوا باحلق تنزلوا منازل أهل احلق يوم ال 

  يقضى إال باحلق
  مث قال} ى اهللا عليه وسلمصل{وقام أبو الدرداء يف أهل دمشق خطيبا فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى على نبيه 

أما بعد يا أهل دمشق فامسعوا مقالة أخ لكم ناصح ما بالكم جتمعون ما ال تأكلون وتبنون ما ال تسكنون وتأملون ما 
ال تدركون وقد كان من قبلكم مجعوا كثريا وبنوا مشيدا وأملوا بعيدا وماتوا قريبا فأصبحت أمواهلم بورا 

أال وإن عادا ومثود وقد كانوا مألوا ما بني بصري وعدن أمواال وأوالدا ونعما فمن  ومساكنهم قبورا وآماهلم غرورا
  يشتري مين ما تركوا بدرمهني

ذكر ما وعدنا به قبل من سياقة فتح قيسارية حيث ذكرها اصحاب فتوح الشام خالفا ملا أوردناه قبل ذلك عن 
  ف عليه يف املوضعني إن شاء اهللا تعاىلسيف بن عمر مما ال يوافق هذا مساقا وال زمانا حسب ما يوق

ذكروا أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كتب إىل يزيد بن أيب سفيان بعد مهلك أيب عبيدة ومعاذ بن جبل رمحهما 
  اهللا

أما بعد فقد وليتك أجناد الشام كله وكتبت إليهم أن يسمعوا لك ويطيعوا وأن ال خيالفوا لك أمرا فاخرج فعسكر 
 سر هبم إىل قيسارية فانزل عليها مث ال تفارقها حىت يفتحها اهللا عليك فإنه ال ينفعين افتتاح ما افتتحتم باملسلمني مث

من أرض الشام مع مقام أهل قيسارية فيها وهم عدو لكم إىل جانبكم وإنه ال يزال قيصرا طامعا يف الشام ما بقي 
 رجاءه من مجيع الشام واهللا فاعل ذلك وصانع به فيها أحد من أهل طاعته ممتنعا ولو قد افتتحتموها قطع اهللا

  للمسلمني إن شاء اهللا تعاىل

  فخرج يزيد فعسكر باملسلمني وجاءه كتاب من عمر بنسخة واحدة إىل أمراء األجناد
له أما بعد فقد وليت يزيد بن أيب سفيان أجناد الشام كله وأمرته أن يسري إىل قيسارية فال تعصوا له أمرا وال ختالفوا 

  رأيا والسالم
  وكتب يزيد إىل أمراء األجناد نسخة واحدة

أما بعد فإين قد ضربت على الناس بعثا أريد أن أسري هبم إىل قيسارية فاخرجوا من كل ثالثة رجال وعجلوا 
  إشخاصهم إيل إن شاء اهللا والسالم

ام يزيد فحمد اهللا وأثىن عليه مث فلم ميكث إال قليال حىت توافت عنده عساكر األجناد كلها فلما اجتمعوا عنده ق
  قال

أما بعد فإن كتاب أمري املؤمنني عمر املبارك الفاروق أتاين حيثين على املسري إىل قيسارية وأن أدعوهم إىل اإلسالم أو 
يدخلوا فيما دخل فيه أهل الكور من أهل الشام فيؤدوا اجلزية عن يد وهم صاغرون فإن أبوا نزلت عليهم فلم 

 أقتل مقاتلتهم وأسيب ذراريهم فسريوا رمحكم اهللا إليهم فإين أرجو أن جيمع اهللا لكم الغنيمة يف الدنيا أزايلهم حىت



  واألجر يف اآلخرة
مث قال للناس ارحتلوا ووجه إىل حبيب بن مسلمة أن سر يف املقدمة فقد جعلتك عليها مث امض حىت تنزل بأهل 

  قيسارية فإين أسرع شيء يف أثرك حلاقا بك

ى حبيب يف مجاعة عظيمة من املسلمني إىل قيسارية وهبا مجوع من بطارقة الروم وفرساهنم وأشدائهم وكل من فمض
كان كره الدخول يف دين اإلسالم من النصارى ومن كان كره اجلزية ومن بقي من أهل تلك املواطن اليت كانوا 

لما أقبل حبيب يف املقدمة ودنا من احلصن يقاتلون املسلمني من الروم فكانت هبا مجوع كثرية وحد وجد شديد ف
خرج إليه من قيسارية فرسان ورجال فنضحوهم بالنشاب ومحلت خيلهم على املسلمني فاحناز حبيب وخيله حىت 

انتهى إىل يزيد فنزل يزيد وجعل على ميمنته عبادة بن الصامت وعلى امليسرة الضحاك ن قيس ورد حبيبا على 
فحمل عليهم فاقتتلوا طويال قتاال شديدا مث بعث إىل الضحاك أن أمحل على ميمنتهم  اخليل ومشى يزيد يف الرجال

فحمل عليهم فهزمهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وبعث إىل عبادة بن الصامت أن امحل على ميسرهتم فحمل عليهم 
  فثبتوا له فقاتلهم طويال

ض أصحابه ووعظهم مث قال يا أهل اإلسالم إين وقتل منهم مقتلة عظيمة مث حتاجزوا وانصرف عبادة إىل موقفه فحر
كنت أحدث النقباء سنا وأبعدهم أجال وقد قضى اهللا أن أبقاين حىت قاتلت هذا العدو معكم وإين أسأل اهللا أن يريين 

وإياكم أحسن ثواب اجملاهدين واهللا الذي نفسي بيده ما محلت قط يف عصابة من املؤمنني على مجاعة من املشركني 
  وا لنا العرصة وأعطانا اهللا عليهم الظفر غريكم فما بالكم محلتم على هؤالء فلم تزيلوهمإال خل

وإن عمر ملا بلغه شدة قتال أهل الريموك لكم قال سبحان اهللا أو قد واقفوهم ما أظن املسلمني إال قد غلوا ولو مل 
تكونوا قد غللتم أو مل تناصحوا اهللا يف يغلوا ما واقفوهم ولظفروا بغري مئونة واهللا إين خائف عليكم خصلتني أن 

محلتكم عليهم فشدوا عليهم يرمحكم اهللا معي إذا شددت فال واهللا ال أرجع إىل موقفي هذا إن شاء اهللا وال أزايلهم 
حىت يهزمهم اهللا أو أموت دوهنم مث محل عليهم ومحلت معه امليمنة على ميسرة الروم فصربوا هلم حىت تطاعنوا 

ربوا بالسيوف واختلفت أعناق اخليل فلما رأى ذلك عبادة ترجل مث نادى عمري بن سعد األنصاري بالرماح واضط
} صلى اهللا عليه وسلم{يف املسلمني يا أهل اإلسالم إن عبادة بن الصامت سيد املسلمني وصاحب راية رسول اهللا 

  هنا تقود إىل النارقد نزل وترجل فالكرة الكرة إىل رمحة اهللا واجلنة واتقوا عواقب الفرار فإ
وأقبل املسلمون إىل عبادة وهو جيالدهم وقد كانوا أحاطوا به فحمل عليهم فقصف بعضهم على بعض فأزالوهم عن 

موقفهم مث شدوا عليهم ومحل حبيب بن مسلمة على من يليه منهم مث محل يزيد بن أيب سفيان جبماعة املسلمني 
ون سالحهم وسيوفهم حيث أحبوا منهم واتبعوهم يقتلوهنم كيف شاءوا عليهم فاهنزموا اهنزاما شديدا ووضع املسلم

حىت حجزوهم يف حصنهم وقد قتلوا من رؤسائهم وبطارقتهم وفرساهنم مقتلة عظيمة مث أقاموا عليهم فحصروهم 
  وقطعوا عنهم املادة وضيقوا عليهم وحاصروهم أشد احلصار فلما

خرجوا بنا إليهم نقاتلهم حىت نظفر هبم أو منوت كراما فاستعدوا يف طال عليهم البالء تالوموا وقال بعضهم لبعض ا
مدينتهم وخرجوا على تعبئتهم واملسلمون غارون ال يشعرون وال يعلمون أهنم خيرجون إليهم وقد كانوا أذلوهم 
إال  وأجحروهم وضيقوا عليهم حىت جهدوا وظنوا أهنم أوهن أمرا وأضعف من أن خيرجوا عليهم فما راع املسلمني
وأهل قيسارية يضاربوهنم بالسيوف بأمجعهم إىل جانب عسكرهم فجال املسلمون جولة منكرة مث إن يزيد خرج 



مسرعا ميشي إليهم حىت إذا دنا منهم جالدهم طويال وتتامت إليه خيل املسلمني ورجالتهم وخرج املسلمون على 
ض بالرجال يف وجوههم مث محل هو عليهم فاهنزموا راياهتم وصفوفهم فلما كثروا عنده أمر اخليل فحملت عليهم وهن

اهنزاما قبيحا شديدا وقتلهم املسلمون قتال ذريعا وركب بعضهم بعضا فبعض دخل املدينة وبعض ذهبوا على 
وجوههم فلم يدخلوها وقتل اهللا منهم يف املعركة حنوا من مخسة آالف فلما رأى يزيد ما أنزل اهللا هبم من اخلزي 

  هم إليه من الذل قال ملعاوية أقم عليها حىت يفتحها اهللا وانصرف يزيد عنهاوالقتل وما صري
فلم يلبث معاوية عليها إال يسريا حىت فتحها اهللا على يديه وذكل سنة تسع عشرة وكانت هي وجلوالء يف سنة 

نفى اهللا املشركني  واحدة وفرح املسلمون بذلك فرحا شديدا ألنه مل يبق بالشام يف أقصاها وأدناها عدو حينئذ وقد
  عنها وصار الشام كله يف أيدي املسلمني

  وكتب يزيد إىل عمر
أما بعد فإن رأي أمري املؤمنني ألهل الشام كان رأيا أرشده اهللا وأرشد به من أخذ به وبارك له وألهل طاعته فيه وإين 

 جدهم األسفل وكدهم األخسر وجيعل أخرب أمري املؤمنني أنا التقينا حنن وأهل قيسارية غري مرة وكل ذلك جيعل اهللا
لنا عليهم الظفر فلما رأوا أن اهللا قد أذهب رحيهم وأذهلم وأنزل عليهم الصغار واهلوان وقتل صناديدهم وفرساهنم 

  وملوكهم لزموا حصنهم واحنجزوا

أزال فتحها اهللا يف مدينتهم فأطلنا حصارهم وقطعنا موادهم ومريهتم وضيقنا أشد التضييق عليهم فلما جهدوا هزال و
  علينا و احلمد هللا رب العاملني

  فكتب إليه عمر رمحه اهللا
أما بعد فقد أتاين كتابك ومسعت ما ذكرت فيه من الفتح على املسلمني واحلمد هللا رب العاملني فاشكروا اهللا يزدكم 

د وآتاكم من كل ما ويتم نعمته عليكم وإن اهللا قد كفاكم مؤنة عدوكم وبسط لكم يف الرزق ومكن لكم يف البال
  سألتموه وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إن اإلنسان لظلوم كفار والسالم عليك

فلما أتى يزيد هذا الكتاب قرأه على املسلمني فحمدوا اهللا على ما أنعم عليهم واصطنع عندهم وأقبل يزيد حىت 
عشرة والشام كله مستقيم أمره ليس به نزل دمشق فلم يلبث إال سنة حىت هلك رضي اهللا عنه وذلك يف سنة تسع 

  عدو للمسلمني
وكان يزيد رمحه اهللا شريفا فاضال حليما عاقال رقيقا حسن السرية حمببا يف املسلمني وملا ثقل رمحه اهللا وأشرف على 

  املوت استخلف أخاه معاوية على الشام وكتب إىل عمر رضي اهللا عنه
ظن أين يف أول يوم من اآلخرة وآخر يوم من الدنيا فجزاك اهللا عنا وعن أما بعد فإين كتبت إليك كتايب هذا وإين أ

مجيع املسلمني خريا وجعل جناته لنا ولك مآبا ومصريا فابعث إىل عملك بالشام من أحببت فأما أنا فقد استخلفت 
  عليهم معاوية بن أيب سفيان

اوية بواليته على الشام ويقال إنه ملا ورد فلما أتى عمر كتابه مع خرب موته جزع عليه جزعا شديدا وكتب إىل مع
الربيد مبوت يزيد على عمر كان أبوه أبو سفيان عنده فقال له عمر ملا قرأ الكتاب مبوت يزيد أحسن اهللا عزاءك يف 

  يزيد ورمحه فقال له أبو سفيان من وليت مكانه يا أمري املؤمنني
  قال أخاه معاوية قال وصلتك رحم يا أمري املؤمنني

ام معاوية على الشام أربع سنني بقية خالفة عمر مث أقره عليها عثمان اثنيت عشرة سنة مدة خالفته مث كان منه فأق
  بعد وفاة عثمان رضي اهللا عنه ما هو معلوم



  ذكر فتح مصر

يف ذكر ابن عبد احلكم عمن مسى من شيوخه أنه ملا قدم عمر رضي اهللا عنه اجلابية خال به عمرو بن العاص فاستأذنه 
  املسري إىل مصر وكان عمرو قد دخلها يف اجلاهلية وعرف طرقها ورأى كثرة من فيها

وكان سبب دخوله إياها أنه كان قدم بيت املقدس لتجارة يف نفر من قريش وكانت رعية إبلهم نوبا بينهم فبينا 
لصالة يف بيت املقدس عمرو يرعاها يف نوبته إذ مر به مشاس من مشامسة الروم من أهل اإلسكندرية كان قدم ل

وللسياحة يف جباهلا فوقف على عمرو فاستسقاه وقد أصابه عطش شديد يف يوم شديد احلر فسقاه عمرو من قربة له 
فشرب حىت روى ونام الشماس مكانه وكانت إىل جنبه حيث نام حفرة فخرجت منها حية عظيمة فبصر هبا عمرو 

ظر إىل احلية سأل عمرا عنها فأخربه أنه رماها فقتلها فأقبل الشماس فنزع هلا بسهم فقتلها فلما استيقظ الشماس ون
فقبل رأسه وقال قد أحياين اهللا بك مرتني مرة من شدة العطش ومرة من هذه احلية فما أقدمك هذه البالد قال 
ائي قدمت مع أصحاب يل نطلب الفضل يف جتارتنا فقال له الشماس وكم تراك ترجوا أن تصيب يف جتارتك قال رج

أن أصيب ما أشتري به بعريا فإين ال أملك إال بعريين فأملي أن أصيب بعريا ثالثا فقال له الشماس كم الدية فيكم 
  قال مائة من اإلبل قال الشماس لسنا أصحاب إبل إمنا حنن أصحاب

نيسة بيت دنانري قال تكون ألف دينار فقال له الشماس إين رجل غريب يف هذه البالد وإمنا قدمت أصلي يف ك
املقدس وأسيح يف هذه اجلبال شهرا جعلت ذلك نذرا على نفسي وقد قضيت ذلك وأنا أريد الرجوع إىل بالدي 
فهل لك أن تتبعين إىل بالدي ولك عهد اهللا وميثاقه أن أعطيك ديتني ألن اهللا عز وجل أحياين بك مرتني فقال له 

رية فقال له عمرو ال أعرفها ومل أدخلها قط فقال له الشماس عمرو وأين بالدك قال مصر يف مدينة يقال هلا اإلسكند
لو دخلتها لعلمت أنك مل تدخل قط مثلها فقال عمرو وتفي يل مبا تقول فقال له الشماس نعم لك علي العهد 

وامليثاق أن أيف لك وأن أردك إىل أصحابك فقال عمرو كم يكون مكثي يف ذلك قال شهرا ننطلق معي ذاهبا عشرا 
عندنا عشرا وترجع يف عشر ولك علي أن أحفظك ذاهبا وأن أبعث معك من حيفظك راجعا فقال له عمرو  وتقيم

  أنظرين حىت أشاور أصحايب
فانطلق عمرو إىل أصحابه فأخربهم مبا عاهده عليه الشماس وقال هلم أقيموا علي حىت أرجع إليكم ولكم علي 

  آنس به فقالوا نعم وبعثوا معه رجال منهم العهد أن أعطيكم شطر ذلك على أن يصحبين رجل منكم
فانطلق عمرو وصاحبه مع الشماس إىل مصر حىت انتهى إىل اإلسكندرية فرأى عمرو من عمارهتا وكثرة أهلها وما 
  هبا من األموال ما أعجبه ونظر إىل اإلسكندرية وعمارهتا وجودة بنائها وكثرة أهلها وما هبا من األموال فازداد عجبا

ول اإلسكندرية عيدا فيها عظيما جيتمع فيه ملوكهم وأشرافهم وهلم أكرة من ذهب مكللة يترامى هبا ووافق دخ
ملوكهم ويتلقوهنا بأكمامهم وفيما اختربوا منها على ما وضعها من مضى منهم أنه من وقعت يف كمه واستقرت فيه 

  مل ميت حىت ميلكهم

لبسه إياه وجلس معه يف ذلك اجمللس مع الناس حيث وأكرم الشماس عمرا اإلكرام كله وكساه ثوب ديباج أ
يترامون باألكرة وهم يتلقوهنا بأكمامهم فرمى هبا رجل منهم فأقبلت هتوي حىت وقعت يف كم عمرو فعجبوا من 

  ذلك وقالوا ما كذبتنا هذه األكرة قط إال هذه املرة أترى هذا األعرايب ميلكنا هذا ما ال يكون أبدا
يف أهل اإلسكندرية وأعلمهم بأن عمرا أحياه مرتني وأنه ضمن له ألفي دينار وسأهلم أن  وإن ذلك الشماس مشى



جيمعوا ذلك له فيما بينهم ففعلوا ودفعوها إىل عمرو فانطلق هو وصاحبه وبعث معهما الشماس دليال ورسوال 
  مسك لنفسه ألفاوزودمها وأكرمهما حىت رجعا إىل أصحاهبما فدفع إليهم عمرو فيما بينهم ألف دينار وأ

  قال فكان أول مال اعتقدته وتأثلته
  فبذلك ما عرف عمرو مدخل مصر وخمرجها ورأى فيها ما علم به أهنا أفضل البالد وأكثره ماال

فلما قدم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه اجلابية خال به عمرو وقال يا أمري املؤمنني إيذن يل فأسري إىل أرض مصر 
قوة للمسلمني وعونا هلم وهي أكثر األرضني أمواال وأعجزه عن القتال فتخوف عمر وكره فإنك إن فتحتها كانت 

ذلك فلم يزل عمرو بن العاص يعظم أمرها يف نفسه وخيربه حباهلا ويهون عليه فتحها حىت ركن لذلك عمر فعقد له 
تايب سريعا فإن حلقك على أربعة آالف رجل كلهم من عك وقال سريوا وأنا مستخري اهللا يف مسريك وسيأتيك ك

كتايب آمرك فيه باالنصراف فانصرف وإن دخلتها قبل أن يأتيك كتايب مث جاءك فامض لوجهتك واستعن باهللا 
  فاستنصره

  فمضى عمرو من جوف الليل ومل يشعر به أحد من الناس واستخار عمر

مبن معك من املسلمني إن  ربه فكأنه ختوف على املسلمني يف وجههم ذلك فكتب إىل عمرو بن العاص أن انصرف
أدركك كتايب قبل أن تدخل مصر فأدرك الكتاب عمرا وهو برفح فتخوف إن هو أخذه فقرأه أن جيد فيه 

االنصراف كما عهد إليه عمر فلم يأخذ الكتاب من الرسول وسار كما هو حىت مر بقرية صغرية فيما بني رفح 
فقرأه فإذا فيه أن انصرف مبن معك من املسلمني فقال ملن  والعريش فسأل عنها فقيل إهنا من مصر فدعا بالكتاب

حوله ألستم تعلمون أن هذه من مصر قالوا بلى قال فإن أمري املؤمنني عهد إيل وأمرين إن حلقين كتابه ومل ادخل 
  أرض مصر أن أرجع ومل يلحقين كتابه حىت دخلت أرض مصر فسريوا على بركة اهللا

فلسطني فتقدم يف أصحابه إىل مصر بغري إذن فكتب إليه عمر ينكر ذلك عليه ويقال بل كان عمرو بن العاص ب
  فجاءه كتابه وهو دون العريش عريش مصر فلم يقرأ الكتاب حىت بلغ العريش فقرأه فإذا فيه

من عمر بن اخلطاب إىل عمر بن العاص أما بعد فإنك سرت إىل مصر مبن معك وهبا مجوع الروم وإمنا معك نفر 
  ري لو كانوا ثكل أمك ما سرت هبم فإن مل تكن بلغت مصر فارجعيسري ولعم

  فقال عمرو احلمد هللا أية أرض هذه قالوا من مصر فتقدم كما هو
ويقال بل كان عمرو يف جنده على قيسارية مع كل من كان هبا من أجناد املسلمني وعمر بن اخلطاب إذ ذاك 

فتنحوا كالقوم الذين يريدون أن يتجولوا من منزل إىل منزل باجلابية فكتب سرا واستأذن إىل مصر وأمر أصحابه 
قريب مث سار هبم ليال فلما فقده أمراء األجناد استنكروا الذي فعل ورأوا إنه قد غرر فرفعوا ذلك إىل عمر بن 

  اخلطاب رضي اهللا عنه فكتب إليه عمر
ن أدرك كتايب وقد دخلت فامضي أما بعد فإنك قد غررت مبن معك فإن أدرك كتايب ومل تدخل مصر فارجع وإ

  وأعلم أين ممدك

ويقال إن عمر كتب إىل عمرو بعدما فتح الشام أن اندب الناس إىل املسري معك إىل مصر فمن خف معك فسر به 
وبعث به مع شريك بن عبدة فندهبم عمرو فأسرعوا إىل اخلروج معه مث أن عثمان بن عفان دخل على عمر فذكر له 

عمرو فقال عثمان يا أمري املؤمنني إن عمرا له جرأة وفيه إقدام وحب لإلمارة فأخشى أن خيرج  عمر ما كتب به إىل
يف غري ثقة وال مجاعة فيعرض املسلمني للهلكة رجاء فرصة ال يدري أتكون أم ال فندم عمر على كتابه إشفاقا مما 



  مصر واملضي لوجهه إن كان دخلها قال عثمان فكتب إىل عمرو يأمره بنحو ما تقدم من الرجوع إن مل يكن دخل
فسار عمرو يف طريقه قاصدا مصر فلما بلغ املقوقس ذلك توجه حنو الفسطاط جيهز اجليوش على عمرو وأقبل 

عمرو حىت إذا كان جببال احلالل نفرت معه راشدة وقبائل من خلم وأدركه النحر وهو بالعريش فضحى يومئذ عن 
  أصحابه بكبش

قد أصيب جبمله فأتاه الرجل يستحمله فقال له عمرو حتمل مع أصحابك حىت نبلغ أوائل وكان رجل ممن خرج معه 
العامر فلما بلغوا العريش جاءه فأمر له جبملني مث قال لن تزالوا خبري ما رمحتكم أئمتكم فإذا مل يرمحوكم هلكتم 

  وهلكوا
  حنوا من شهر مث فتح اهللا على يديهفتقدم عمرو فكان أول موضع قوتل فيه الفرما قاتلته الروم قتاال شديدا 

وكان باإلسكندرية أسقف للقبط يقال له أبو ميامني فلما بلغه قدوم عمرو بن العاص إىل مصر كتب إىل القبط 
يعلمهم انه ال تكون للروم دولة وان ملكهم قد انقطع ويأمرهم بتلقي عمرو فيقال إن القبط الذين كانوا بالفرما 

  ناكانوا يومئذ لعمرو أعوا
مث توجه عمرو ال يدافع إال باألمر اخلفيف حىت نزل القواصر مث تقدم ال يدافع إال باألمر اخلفيف حىت أتى بلبيس 
فقاتلوه هبا حنوا من شهر حىت فتح اهللا عليه مث مضى ال يدافع إال باألمر اخلفيف حىت أتى أم دنني فقاتلوه هبا قتاال 

  تمده فأمده بأربعة آالف متام مثانية آالف فقاتلهمشديدا وأبطأ عليه الفتح فكتب إىل عمر يس

وجاء رجل من خلم إىل عمرو بن العاص فقال اندب معي خيال حىت آيت من ورائهم عند القتال فأخرج معه 
  مخسمائة فارس فساروا من وراء اجلبل حىت دخلوا مغار بين وائل قبل الصبح

يف وجه الصبح هنض القوم فصلوا الصبح مث ركبوا خيلهم ويقال كان على هذا البعث خارجة بن حذافة فلما كان 
وغدا عمرو بن العاص على القتال فقاتلوهم من وجههم ومحلت اخليل اليت كان وجه من ورائهم واقتحمت عليهم 

فاهنزموا وكانوا قد خندقوا حول احلصن وجعلوا للخندق أبوابا فسار عمرو مبن معه حىت نزل على احلصن 
ه أن يسري منهم بضعة عشر أهل بيت ويفتحوا له احلصن ففعل ذلك وفرض عليهم لكل رجل فحاصرهم حىت سألو

  من أصحابه دينارا وجبة وبرنسا وعمامة وخفني
فجاء النفر من القبط يستأذنونه إىل قراهم وأهليهم وقد كان نفر منهم حتدثوا قبل ذلك ورجل من خلم يسمعهم 

قوم يعنون املسلمني يقدمون على مجوع الروم وإمنا هم يف قلة من الناس فقال بعضهم لبعض أال تعجبوا من هؤالء ال
فجاءهم رجل منهم فقال إن هؤالء القوم ال يتوجهون إىل أحد إال ظهروا عليه حىت يقتلوا خريهم فأنكر عليه 
را قال هلم اللخمي قوله وأراد محله إىل عمرو فرغب إليه أصحابه وغريهم حىت خلصوه فلما استأذن أولئك النفر عم

كيف رأيتم أمرنا قالوا مل نر إال حسنا فقال ذلك الرجل لعمرو مثل مقالته تلك إنكم لن تزالوا تظهرون على كل 
  من القيتم حىت تقتلوا خريكم رجال فغضب عمرو وأمر به فطلب إليه أصحابه وأخربوه أنه ال يدري ما يقول حىت

  قول ذلك القبطي وأرسل يف طلبه فوجدوه قد هلك خلصوه فلما بلغ عمرا قتل عمر بن اخلطاب عجب من
ويف حديث غريه قال عمرو بن العاص فلما طعن عمر بن اخلطاب قلت هو ما قال القبطي فلما حدثت انه امنا قتله 

رجل نصراين قلت مل يعن هذا إمنا عين من قتله املسلمون فلما قتل عثمان رضي اهللا عنه عرفت أن ما قال الرجل 
  حق



عبد احلكم وقد مسعت يف فتح القصر وجها غري هذا مث ذكر عن نفر مسي منهم قال وبعضهم يزيد على قال ابن 
بعض يف احلديث أن عمرو بن العاص حصرهم يف القصر الذي يقال له باب اليون حينا وقاتلهم قتاال شديدا 

بأربعة آالف رجل على كل  يصبحهم وميسيهم فلما أبطأ عليه الفتح كتب إىل عمر بن اخلطاب يستمده فأمده عمر
ألف منهم رجل يقوم مقام ألف الزبري ابن العوام واملقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن خملد وقيل بل 

  خارجة بن حذافة مكان مسلمة وقال عمر بن اخلطاب
  اعلم أن معك اثين عشر ألفا وال يغلب اثنا عشر ألفا من قلة

ب أن عمر رمحه اهللا إمنا أمد عمرا حني استمده بالزبري بن العوام وباملقداد بن وذكر الليث عن يزيد بن أيب حبي
  عمرو وخبارجة بن حذافة

قال الليث بن سعد وبلغين عن كسرى أنه كان له رجال إذا بعث أحدهم يف جيش وضع من عدة اجليش الذي كان 
رجل فأنزلت الذي صنع عمر بن اخلطاب مسا ألفا مكانه وإذا احتاج إىل أحدهم وكان يف جيش فجيشه زادهم ألف 

  حني أمد عمرا بالزبري واملقداد وخارجة حنو الذي صنع كسرى
  وقيل إن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أشفق على عمرو حني بعثه

فأرسل الزبري يف أثره يف اثين عشر ألفا فشهد معه الفتح وكان عمرو قدم من الشام يف عدة قليلة وكانت الروم قد 
ا حول حصنهم وجعلوا للخندق أبوابا ورموا يف أفنيتها حسك احلديد فكان عمرو يفرق أصحابه لريى العدو خندقو

أهنم أكثر مما هم فلما انتهى إىل اخلندق نادوه أن قد رأينا ما قد صنعت وإمنا معك من أصحابك كذا وكذا فلم 
املدد مع الزبري على عمرو بن العاص أحل على  خيطئوا برجل واحد فبينا هو على ذلك إذ جاءه خرب الزبري فلما قدم

القصر ووضع عليه املنجنيق وقد كان عمرو دخل إىل صاحب القصر فتناظرا يف شيء مما هم فيه فقال له عمرو 
أخرج وأستشري أصحايب فدس صاحب احلصن الوصية إىل الذي على الباب إذا مر به عمرو أن يلقي عليه صخرة 

رجل من العرب وهو يريد اخلروج فرجع عمرو إىل صاحب احلصن فقال له إين أريد أن فيقتله فأشعر بذلك عمرا 
آتيك بنفر من أصحايب حىت يسمعوا منك مثل الذي مسعت فقال العلج يف نفسه قتل مجاعة أحب إيل من قتل واحد 

  عمرو ومل يعدفأرسل إىل الذي كان على الباب يأمره بالكف عن عمرو رجاء أن يأتيه بأصحابه فيقتلهم فخرج 
ويف حصار املسلمني هذا احلصن كان عبادة بن الصامت يوما يف ناحية يصلي وفرسه عنده فرآه قوم من الروم 
فخرجوا إليه وعليهم حلية وبزة فلما دنوا منه سلم من صالته ووثب على فرسه مث محل عليهم فلما رأوه غري 

ومتاعهم ليشغلوه بذلك عن طلبهم وال يلتفت إليه حىت مكذب عنهم ولو راجعني وأتبعهم فجعلوا يلقون مناطقهم 
دخلوا احلصن ورمى عبادة من فوق احلصن باحلجارة فرجع ومل يعرض لشيء مما كانوا طرحوا من متاعهم حىت أتى 

  موضعه الذي كان به فاستقبل الصالة وخرج الروم إىل متاعهم جيمعونه

ين أهب نفسي هللا وأرجو أن يفتح اهللا بذلك على املسلمني فوضع وملا أبطأ الفتح على عمرو بن العاص قال الزبري إ
سلما إىل جانب احلصن مث صعد وأمرهم إذا مسعوا تكبريه أن جييبوه مجيعا فما شعروا إال والزبري على رأس احلصن 

  يكرب معه السيف وحتامل الناس على السلم حىت هناهم عمرو خوفا من أن
ن تبعه وكرب وكرب من معه وأجاهبم املسلمون من خارج مل يشك أهل احلصن أن ينكسر وملا اقتحم الزبري وتبعه م

العرب قد اقتحموه مجيعا فهربوا وعمد الزبري وأصحابه إىل باب احلصن ففتحوه واقتحمه املسلمون فلما خاف 
نارين املقوقس على نفسه ومن معه سأل عمرو بن العاص الصلح ودعاه إليه على ان يفرض للعرب على القبط دي



  على كل رجل منهم فأجابه عمرو إىل ذلك
  وكان مكثهم على باب القصر حىت فتحوه سبعة أشهر فيما روي عن الليث

  قال ابن عبد احلكم وقد مسعت يف فتح القصر وجها آخر خمالفا للحديثني املتقدمني فاهللا أعلم
املسلمني ملا حاصروا باب اليون وكان به مث أورد بإسناد يرفعه إىل مجاعة من التابعني يزيد بعضهم على بعض أن 

مجاعة من الروم وأكابر القبط ورؤسائهم وعليهم املقوقس فقاتلوهم هبا شهرا فلما رأى القوم اجلد منهم على فتحه 
واحلرص ورأوا من صربهم على القتال ورغبتهم فيه خافوا أن يظهروا عليهم فتنحى املقوقس ومجاعة من أكابر 

اب القصر القبلي ودوهنم مجاعة يقاتلون العرب فلحقوا باجلزيرة موضع الصناعة اليوم وأمروا القبط وخرجوا من ب
  بقطع اجلسر وذلك يف جري النيل

وزعم بعض مشايخ أهل مصر أن األعريج ختلف يف احلصن بعد املقوقس وهو رجل من الروم كان واليا على احلصن 
خاف األعريج فتح احلصن ركبها هو وأهل القوة والشرف  حتت يدي املقوقس وكانت سفنهم ملصقة باحلصن فلما

  مث حلقوا باملقوقس باجلزيرة

قال أصحاب احلديث من التابعني فأرسل املقوقس إىل عمرو إنكم قوم قد وجلتم يف بالدنا وأحلحتم على قتالنا وطال 
حاط بكم هذا النيل وإمنا أنتم مكثكم يف أرضنا وإمنا أنتم عصبة يسرية وقد أظلتكم الروم معهم العدة والسالح وأ

  أسارى يف أيدينا فابعثوا إلينا رجاال منكم نسمع من كالمهم فلعله أن يأيت
األمر فيما بيننا وبينكم على ما حتبون وحنب وينقطع عنا وعنكم هذا القتال قبل أن تغشاكم مجوع الروم فال ينفعنا 

  خمالفا لطلبتكم ورجائكمالكالم وال نقدر عليه ولعلكم أن تندموا إن كان األمر 
فلما أتت عمرو بن العاص رسل املقوقس هبذا حبسهم عنده يومني وليلتني حىت خاف عليهم املقوقس فقال ألصحابه 
أترون أهنم يقتلون الرسل وحيبسوهنم ويستحلون ذلك يف دينهم وإمنا أراد عمرو أن يروا حال املسلمني مث رد عمرو 

ليس بيين وبينكم إال إحدى ثالث خصال إما دخلتم يف اإلسالم فكنتم إخواننا  إىل املقوقس رسله وقال هلم إنه
وكان لكم مالنا وإما أبيتم فأعطيتم اجلزية عن يد وأنتم صاغرون وإما جاهدناكم بالصرب والقتال حىت حيكم اهللا بيننا 

  وبينكم وهو خري احلاكمني
قوما املوت أحب إىل أحدهم من احلياة والتواضع أحب إليه  فلما جاءوا إىل املقوقس قال هلم كيف رأيتم قالوا رأينا

من الرفعة ليس ألحدهم يف الدنيا رغبة وال هنمة إمنا جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم وأمريهم كواحد 
منهم ما يعرف رفيعهم من وضيعهم وال السيد فيهم من العبد وإذا حضرت الصالة مل يتخلف عنها أحد منهم 

  ملاء أطرافهم وخيشعون يف صالهتميغسلون با
فقال عند ذلك املقوقس والذي حيلف به لو أن هؤالء استقبلوا اجلبال ألزالوها وما يقوى على قتال هؤالء أحد 

ولئن مل نغتنم صلحهم اليوم وهم حمصورون هبذا النيل مل جييبونا بعد اليوم إذا أمكنتهم األرض وقووا على اخلروج 
  من موضعهم

املقوقس رسله أن ابعثوا إلينا رسال منكم نعاملهم ونتداعى حنن وهم إىل ما عساه أن يكون فيه صالح لنا فرد إليهم 
  ولكم

فبعث عمرو بن العاص عشرة نفر أحدهم عبادة بن الصامت وأمره عمرو أن يكون مكلم القوم وأن ال جييبهم إىل 
  شيء دعوه إليه إال إىل إحدى هذه اخلصال الثالث



سود طويال يقول ابن عفري أدرك اإلسالم من العرب عشرة طول كل رجل منهم عشرة أشبار أحدهم وكان عبادة أ
عبادة بن الصامت فلما ركبوا السفن إىل املقوقس ودخلوا عليه تقدم عبادة فهابه املقوقس لسواده فقال حنوا عين 

وعلما وهو سيدنا وخرينا واملقدم علينا هذا األسود وقدموا غريه يكلمين فقالوا مجيعا إن هذا األسود أفضلنا رأيا 
  وإمنا نرجع مجيعا إىل قوله ورأيه وقد أمره األمري دوننا مبا أمره به وامرنا أن ال خنالفه

  قال وكيف رضيتم أن يكون هذا األسود أفضلكم وإمنا ينبغي أن يكون دونكم
  بقة وعقال ورأيا وليس ينكر السواد فيناقالوا كال إنه وإن كان أسود كما ترى فإنه من أفضلنا موضعا وأفضلنا سا

  فقال له املقوقس تقدم يا أسود وكلمين برفق فإين أهاب سوادك وإن اشتد كالمك علي ازددت لذلك هيبة

فتقدم إليه عبادة فقال قد مسعت مقالتك وإن فيمن خلفت من أصحايب ألف رجل كلهم أشد سوادا مين وأفظع 
نك يل وأنا قد وليت وأدبر شبايب وإين مع ذلك حبمد اهللا ما أهاب مائة رجل منظرا ولو رأيتهم لكنت أهيب هلم م

من عدوي ولو استقبلوين مجيعا وكذلك أصحايب وذلك أنا إمنا رغبتنا ومهتنا اجلهاد يف اهللا واتباع رضوانه وليس 
قد أحل لنا ذلك وجعل ما غزونا عدونا ممن حارب اهللا لرغبة يف دنيا وال طلبا لالستكثار منها إال أن اهللا عز وجل 

غنمنا منه حالال وما يبايل أحدنا أكان له قنطار من الذهب أم كان ال ميلك إال درمها ألن غاية أحدنا من الدنيا أكلة 
يأكلها يسد هبا جوعته لليله وهناره ومشلة يلتحفها فإن كان أحدنا ال ميلك إال ذلك كفاه وإن كان له قنطار من 

 تعاىل وأقتصر على هذا الذي يتبلغ به ما كان يف الدنيا ألن نعيم الدنيا ليس بنعيم ورخاءها ذهب أنفقه يف طاعة اهللا
ليس برخاء وإمنا النعيم والرخاء يف اآلخرة وبذلك أمرنا ربنا وأمرنا به نبينا وعهد إلينا أن ال تكون مهة أحدنا من 

  ضى ربه وجهاد عدوهالدنيا إال ما ميسك جوعته ويستر عورته وتكون مهته وشغله يف ر
فلما مسع املقوقس كالمه قال ملن حوله هل مسعتم مثل كالم هذا الرجل قط لقد هبت منظره وإن قوله ألهيب 

عندي من منظره وإن هذا وأصحابه أخرجهم اهللا خلراب األرض ما أظن ملكهم إال سيغلب على األرض كلها مث 
  أقبل على عبادة فقال

ما ذكرت عنك وعن أصحابك ولعمري ما بلغتم إال مبا ذكرت وما ظهرمت على من أيها الرجل قد مسعت مقالتك و
ظهرمت عليه إال حببهم الدنيا ورغبتهم فيها وقد توجه إلينا لقتالكم من مجع الروم ما ال حيصى عدده قوم يعرفون 

تطيقوهم لضعفكم  بالنجدة والشدة ال يبايل أحدهم من لقي وال من قاتل وأنا لنعلم أنكم لن تقووا عليهم ولن
وقلتكم وقد أقمتم بني أظهرنا أشهرا وأنتم يف ضيق وشدة من معاشكم وحالكم وحنن نرق عليكم لضعفكم وقلتكم 

وقلة ما بأيديكم وحنن تطيب أنفسنا أن نصاحلكم على أن نفرض لكل رجل منكم دينارين دينارين وألمريكم مائة 
  إىل بالدكم قبل أن يغشاكم ما ال قبل لكم به دينار وخلليفتكم ألف دينار فتقبضوها وتنصرفوا

فقال عبادة بن الصامت يا هذا ال تغرن نفسك وال أصحابك أما ما ختوفنا به من مجع الروم وعددهم وكثرهتم وأنا 
ال نقوى عليهم فلعمري ما هذا بالذي خيوفنا وال بالذي يكسرنا عما حنن فيه إن كان ما قلتم حقا فذلك واهللا 

ن يف قتالكم وأشد حلرصنا عليكم ألن ذلك أعذر لنا عند ربنا إذا قدمنا عليه وإن قتلنا من آخرنا كان أرغب ما يكو
أمكن لنا يف رضوانه وجنته وما من شيء أقر ألعيننا وال أحب إلينا من ذلك وإنا منكم حينئذ على إحدى احلسنيني 

خرة إن ظفرمت بنا وإهنا ألحب اخلصلتني إلينا بعد إما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم أو غنيمة اآل
( االجتهاد منا وإن اهللا عز وجل قال لنا يف كتابه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا واهللا مع الصابرين 



 إىل وما منا من رجل إال وهو يدعوا ربه صباحا ومساء أن يرزقه اهللا الشهادة وأال يرده إىل بالده وال) البقرة  ٢٤٩
  أرضه وال إىل أهله وولده وليس ألحد منا هم فيما خلفه وقد استودع كل واحد منا ربه يف

أهله وولده وإمنا مهنا ما أمامنا وأما قولك إنا يف ضيق وشدة من معاشنا وحالنا فنحن يف أوسع السعة لو كانت 
تريد فبينه لنا فليس بيننا وبينك خصلة نقبلها الدنيا كلها لنا ما أردنا منها ألنفسنا أكثر مما حنن عليه فانظر الذي 

منك وال جنيبك إليها إال خصلة من ثالث فاختر أيها شئت وال تطمع نفسك بالباطل بذلك أمرين األمري وبه أمره 
من قبل إلينا إما أجبتم إىل اإلسالم الذي هو الدين الذي } صلى اهللا عليه وسلم{أمري املؤمنني وهو عهد رسول اهللا 

قبل اهللا غريه وهو دين أنبيائه ورسله ومالئكته أمرنا أن نقاتل من خالفه ورغب عنه حىت يدخل فيه فإن فعل ال ي
كان له مالنا وعليه ما علينا وكان أخانا يف دين اهللا فإن قبلت ذلك أنت وأصحابك فقد سعدمت يف الدنيا واآلخرة 

بيتم إال اجلزية فأدوا إلينا اجلزية عن يد وأنتم صاغرون ورجعنا عن قتالكم ومل نستحل أذاكم وال التعرض لكم وإن أ
نعاملكم على شيء نرضى به حنن وأنتم يف كل عام أبدا ما بقينا وبقيتم ونقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم يف 

شيء من أرضكم ودمائكم وأموالكم ونقوم بذلك عنكم إذ كنتم يف ذمتنا وكان لكم به عهد علينا وإن أبيتم فليس 
نا وبينكم إال احملاكمة بالسيف حىت منوت من آخرنا أو نصيب ما نريد منكم هذا ديننا الذي ندين اهللا تعاىل به بين

  وال جيوز لنا فيما بيننا وبينكم غريه فانظروا ألنفسكم
  فقال له املقوقس هذا ما ال يكون أبدا ما تريدون إال أن تتخذونا عبيدا ما كانت الدنيا

  ك فاختر ما شئتفقال له عبادة هو ذل
فقال له املقوقس أفال جتيبوننا إىل خصلة غري هذه اخلصال الثالث فرفع عبادة يديه فقال ال ورب هذه السماء ورب 

هذه األرض وربنا ورب كل شيء ما لكم عندنا خصلة غريها فاختاروا ألنفسكم فالتفت املقوقس عند ذلك إىل 
  أو يرضى أحد هبذا الذل أما ما أرادوا من دخولنا يف دينهم فهذا أصحابه فقال قد فرغ القوم فماذا ترون فقالوا

ما ال يكون أبدا أن نترك دين املسيح بن مرمي وندخل يف دين غريه ال نعرفه وأما ما أرادوا أن يسبونا وجيعلونا عبيدا 
  فاملوت أيسر من ذلك لو رضوا منا أن نضعف هلم ما أعطيناهم مرارا كان أهون علينا

  وقس لعبادة قد أتى القوم فما ترى فراجع أصحابك على أن نعطيكم يف مرتكم هذه ما متنيتم وتنصرفوافقال املق
فقام عبادة وأصحابه فقال املقوقس عند ذلك ملن حوله أطيعوين وأجيبوا القوم إىل خصلة من هذه الثالث فواهللا 

  ظم كارهنيمالكم هبم طاقة ولئن مل جتيبوا إليها طائعني لتجيبنهم إىل ما هو أع
  فقالوا وأي خصلة جنيبهم إليها

قال أنا أخربكم أما دخولكم يف غري دينكم فال آمركم به وأما قتالكم فأنا أعلم أنكم لن تقووا عليهم ولن تصربوا 
  صربهم والبد من الثالثة

  قالوا فنكون هلم عبيدا أبدا
والكم وذراريكم خري لكم من أن متوتوا من قال نعم إن تكونوا عبيدا منبسطني يف بالدكم آمنني على أنفسكم وأم

  آخركم أو تكونوا عبيدا تباعون ومتزقون يف البالد مستعبدين أبدا أنتم وأهلكم وذراريكم
  قالوا فاملوت أهون علينا وأمروا بقطع اجلسر من الفسطاط واجلزيرة وبالقصر من القبط والروم مجع كثري

القصر حىت ظفروا وأمكن اهللا منهم فقتل منهم خلق كثري وأسر من فأحل املسلمون عند ذلك بالقتال على من يف 
  أسر واحنازت السفن كلها إىل اجلزيرة وصار املسلمون قد أحدق هبم املاء من كل جهة ال يقدرون على أن



ا يتقدموا حنو الصعيد وال إىل غري ذلك من املدائن والقرى واملقوقس يقول ألصحابه أمل أعلمكم هذا وأخفه عليكم م
  تنتظرون فو اهللا لتجينب إىل ما أرادوا طوعا أو لتجيبنهم إىل ما هو أعظم كرها فأطيعوين من قبل أن تندموا
  فلما رأوا منهم ما رأوا وقال هلم املقوقس ما قال أذعنوا باجلزية ورضوا هبا على صلح يكون بينهم يعرفونه

ابتك إىل خصلة من اخلصال اليت أرسلت إيل هبا فأيب فأرسل املقوقس إىل عمرو بن العاص أين مل أزل حريصا على إج
ذلك علي من حضرين من الروم والقبط فلم يكن يل أن أفتات عليهم يف أمواهلم وقد عرفوا نصحي هلم وحيب 
صالحهم فرجعوا إىل قويل فأعطين أمانا أجتمع أنا وأنت أنا يف نفر من أصحايب وأنت يف نفر من أصحابك فإن 

  نا مت ذلك لنا مجيعا وان مل يتم رجعنا إىل ما كنا عليهاستقام األمر بين
فاستشار عمرو أصحابه يف ذلك فقالوا ال جنيبهم إىل شيء من الصلح وال اجلزية حىت يفتح اهللا علينا وتصري كلها لنا 

  فيئا وغنيمة كما صار لنا القصر وما فيه
ابوا إىل خصلة من اخلصال الثالث اليت عهد إيل فيها فقال عمرو قد علمتم ما عهد إيل أمري املؤمنني يف عهده فإن أج

  أجبتهم إليها وقبلت منهم مع ما قد حال هذا املاء بيننا وبني ما نريد من قتاهلم
فاجتمعوا على عهد بينهم واصطلحوا على أن يفرض على مجيع من مبصر أعالها وأسفلها من القبط دينارين دينارين 

بلغ احللم منهم وليس على الشيخ الفاين وال على الصغري الذي مل يبلغ احللم على كل نفس شريفهم ووضيعهم ومن 
وال على النساء شيء وعلى أن للمسلمني عليهم النزل جبماعتهم حيث نزلوا ومن نزل عليه ضيف واحد من 

هلم يف  املسلمني أو أكثر من ذلك كانت هلم ضيافة ثالثة أيام مفترضة عليهم وأن هلم أرضهم وأمواهلم ال يعرض
  شيء منها فشرط هذا كله على القبط خاصة

وأحصوا عدد القبط من بلغ منهم اجلزية ومن فرض عليهم الديناران رفع ذلك عرفاؤهم باألميان املؤكدة فكان مجيع 
من أحصى يومئذ مبصر أعالها وأسفلها من مجيع القبط أكثر من ستة آالف ألف نفس فكانت فريضتهم يومئذ اثين 

  ف دينار يف كل سنةعشر ألف ال
وعن حيىي بن ميمون احلضرمي قال ملا فتح عمرو بن العاص مصر صاحل عن مجيع ما فيها من رجال القبط ممن راهق 
احللم إىل ما فوق ذلك ليس فيهم امرأة وال شيخ وال صيب فأحصوا بذلك على دينارين دينارين فبلغت عدهتم مثانية 

  آالف ألف

أن املقوقس شرط للروم أن خيريوا فمن أحب منهم أن يقيم على مثل هذا أقام الزما له ويف احلديث املتقدم الطويل 
ذلك مفترضا عليه ممن أقام باإلسكندرية وما حوهلا من أرض مصر كلها ومن أراد اخلروج منها إىل أرض الروم 

قبل ذلك ورضيه جاز  خرج وعلى أن للمقوقس اخليار يف الروم خاصة حىت يكتب إىل ملك الروم يعلمه ما فعل فإن
  عليهم وإال كانوا مجيعا على ما كانوا عليه

وكتب املقوقس إىل ملك الروم يعلمه باألمر على وجهه فكتب إليه ملك الروم يقبح رأيه ويعجزه ويرد عليه ما فعل 
  ويقول يف كتابه

رهوا القتال وأحبوا أداء إمنا أتاك من العرب اثنا عشر ألفا ومبصر من عدد القبط ما ال حيصى فإن كان القبط ك
اجلزية إىل العرب واختاروهم علينا فإن عندك مبصر من الروم وباإلسكندرية ومن معك أكثر من مائة ألف معهم 

العدة والقوة والعرب وحاهلم وضعفهم على ما قد رأيت فعجزت عن قتاهلم ورضيت أن تكون أنت ومن معك من 
ت ومن معك من الروم حىت متوت أو تظفر عليهم فإهنم فيكم على قدر الروم أذالء يف حال القبط أال قاتلتهم أن



  كثرتكم وقوتكم وعلى قدر قلتهم وضعفهم كأكلة فناهضهم القتال وال يكن لك رأي غري ذلك
  وكتب ملك الروم مبثل ذلك كتابا إىل مجاعة الروم

على كثرتنا وقوتنا إن الرجل الواحد منهم  فقال املقوقس ملا أتاه كتابه واهللا إهنم على قلتهم وضعفهم أقوى وأشد منا
ليعدل مائة رجل منا وذلك أهنم قوم املوت أحب إليهم من احلياة يقاتل الرجل منهم وهو مستقتل يتمىن أن ال يرجع 
إىل أهله وال بلده وال ولده ويرون أن هلم أجرا عظيما فيمن قتلوا منا ويقولون إهنم إن قتلوا دخلوا اجلنة وليس هلم 

ة يف الدنيا وال لذة إال قدر بلغة العيش من الطعام واللباس وحنن قوم نكره املوت وحنب احلياة ولذهتا فكيف رغب
نستقيم وهؤالء وكيف صربنا معهم واعلموا معشر الروم أين واهللا ال أخرج مما دخلت فيه وصاحلت العرب عليه 

كنتم أطعتموين وذلك أين قد عاينت ورأيت وعرفت وأين ألعلم أنكم سترجعون غدا إىل قويل ورأيي وتتمنون أن لو 
ما مل يعاين امللك ومل يره ومل يعرفه وحيكم أما يرضى أحدكم أن يكون آمنا يف دهره على نفسه وماله وولده بدينارين 

  يف السنة
روم أن ال مث أقبل املقوقس إىل عمرو بن العاص فقال له إن امللك قد كره ما فعلت وعجزين وكتب إيل وإىل مجاعة ال

نرضى مبصاحلتك وأمرهم بقتالك حىت يظفروا بك أو تظفر هبم ومل أكن ألخرج مما دخلت فيه وعاقدتك عليه وإمنا 
سلطاين على نفسي ومن أطاعين وقد مت صلح القبط فيما بينك وبينهم ومل يأت من قبلهم نقض وأنا متم لك على 

وعاهدهتم وأما الروم فأنا منهم بريء وأنا أطلب إليك  نفسي والقبط متمون لك على الصلح الذي صاحلتهم عليه
  أن تعطيين ثالث خصال

  قال عمرو وما هن
قال ال تنقض بالقبط وأدخلين معهم وألزمين ما لزمهم فقد اجتمعت كلميت وكلمتهم على ما عاهدتك عليه وهم 

تصاحلهم حىت جتعلهم فيئا وعبيدا متمون لك على ما حتب وأما الثانية إن سألك الروم بعد اليوم أن تصاحلهم فال 
فإهنم أهل لذلك ألين نصحتهم فاستغشوين ونظرت هلم فاهتموين وأما الثالثة أطلب إليك أن إذا مت أن تأمرهم 

  يدفنوين يف أيب حينس باإلسكندرية

ال والضيافة فانعم له عمرو بن العاص بذلك وأجابه إىل ما طلب على أن يضمنوا له اجلسرين مجيعا ويقيموا هلم األنز
  واألسواق واجلسور ما بني الفسطاط إىل اإلسكندرية ففعلوا

ويقال إن املقوقس إمنا صاحل عمرو بن العاص على الروم وهو حماصر اإلسكندرية وبعد أن حصر أهلها ثالثة أشهر 
لى أن يسري وأحل عليهم وخافوه فسأله املقوقس الصلح عنهم كما صاحله على القبط على أن يستنظر رأي امللك وع

من الروم من أراد املسري ويقر من أراد اإلقامة فأنكر ذلك هرقل ملا بلغه أشد اإلنكار وتسخط أشد التسخط وبعث 
اجليوش فأغلقوا اإلسكندرية وآذنوا عمرو بن العاص باحلرب فخرج إليه املقوقس فقال أسألك ثالثا وذكر حنو ما 

  هي أن يدفن يف أيب حينس هذه أهوهنن عليناتقدم وزاد أن عمرا قال له يف الثالثة اليت 
مث رجع إىل احلديث األول قال فخرج عمرو بن العاص باملسلمني حني أمكنهم اخلروج وخرج معه مجاعة من رؤساء 

القبط قد أصلحوا هلم الطريق وأقاموا هلم اجلسور واألسواق وصارت هلم القبط أعوانا على ما أرادوا من قتال 
الروم فاستعدت واستجاشت وقدمت عليهم مراكب كثرية من أرض الروم فيها مجع من الروم الروم ومسعت بذلك 

كثري بالعدة والسالح فخرج إليهم عمرو بن العاص من الفسطاط متوجها حنو اإلسكندرية فلم يلق منهم أحدا حىت 
ن معه حىت لقي مجع الروم بلغ ترنوط فلقي فيها طائفة من الروم فقاتلوه قتاال خفيفا فهزمهم اهللا ومضى عمرو مب



  بكوم شريك فاقتتلوا به ثالثة أيام مث فتح اهللا للمسلمني وويل الروم أكتافهم
  ويقال بل أرسل عمرو بن العاص شريك بن مسي يف آثارهم فأدركهم

  عند الكوم الذي يقال له كوم شريك فقاتلهم شريك فهزمهم

ت به الروم فلما رأى ذلك شريك أمر أبا ناعمة الصديف وهو ويقال بل لقيهم فأجلأوه إىل الكوم فاعتصم به وأحاط
صاحب الفرس األشقر الذي يقال له أشقر صدف وكان ال جيارى فاحنط عليهم من الكوم وطلبته الروم فلم تدركه 

حىت أتى عمرا فأخربه فأقبل عمرو حنوه ومسعت به الروم فانصرفت وهبذا الفرس مسيت خوخة األشقر اليت مبصر 
  نه نفق فدفنه صاحبه هناك فسمي املكان بهوذلك أ

  قال مث التقوا بسلطيس فاقتتلوا هبا قتاال شديدا فهزمهم اهللا مث التقوا بالكريون فاقتتلوا هبا بضعة عشر يوما
وكان عبد اهللا بن عمرو على املقدمة وحامل اللواء يومئذ وردان موىل عمرو فأصابت عبد اهللا بن عمرو على 

ثرية فقال يا وردان لو تقهقرت قليال لنصيب الروح فقال وردان الروح أمامك وليس هو املقدمة جراحات ك
  خلفك فتقدم عبد اهللا وجاء رسول أبيه يسأله عن جراحه فأنشأ يقول

  أقول إذا ما النفس جاشت أال أصربي
  عليك قليال أن حتمدي أو تالمي

  الطويل
  فرجع الرسول فأخربه مبا قال فقال عمرو هو ابين حقا

  وصلى يومئذ عمرو صالة اخلوف فحدث شيخ صالها معه باإلسكندرية أنه صلى بكل طائفة ركعة وسجدتني
قال مث فتح اهللا على املسلمني وقتلوا من الروم مقتلة عظيمة وأتبعوهم حىت بلغوا اإلسكندرية فتحصنوا هبا وكانت 

قصر فارس إىل ما وراء ذلك ومعهم عليهم حصون ال ترام حصن دون حصن فنزل املسلمون ما بني حلوة إىل 
رؤساء القبط ميدوهنم مبا احتاجوا إليه من األطعمة والعلوفة ورسل ملك الروم ختتلف إىل اإلسكندرية يف املراكب 

  مبادة الروم

ويروى أن عمرا أقام حبلوة شهرين مث حتول إىل املقس فخرجت عليه اخليل من ناحية البحرية حيث كانت مستترة 
قعوه فقتل من املسلمني يومئذ بكنيسة الذهب اثنا عشر رجال ومل يكن للروم كنائس أعظم من كنائس باحلصن فوا

اإلسكندرية وإمنا كان عيد الروم حني غلبت العرب على الشام باإلسكندرية فكان ملك الروم يعظم ظهور العرب 
هز للخروج إليها ليباشر قتاهلا بنفسه عليها ويقول لئن غلبوا على اإلسكندرية لقد هلكت الروم وانقطع ملكها وجت

إعظاما هلا وأمر أن ال يتخلف عنه أحد من الروم وقال ما بقاء الروم بعد اإلسكندرية فلما فرغ من جهازه صرعه 
  اهللا فأماته وكفى املسلمني مؤنته وكان موته يف سنة تسع عشرة وقيل سنة عشرين فكسر اهللا مبوته شوكة الروم

كان قد توجه إىل اإلسكندرية واستأسدت العرب عند ذلك وأحلت بالقتال على أهل ورجع مجع كبري ممن 
اإلسكندرية فقاتلوهم قتاال شديدا وخرج طرف من الروم من باب حصنها فحملوا على الناس وقتلوا رجال من 

عمرو بن العاص مهرة فاحتزوا رأسه وانطلقوا به فجعل املهريون يتغضبون ويقولون ال ندفنه أبدا إال برأسه فقال 
تتغضبون كأنكم تتغضبون على من يبايل بغضبكم امحلوا على القوم إذا خرجوا فاقتلوا رجال منهم وارموا برأسه 

يرموا برأس صاحبكم فخرجت الروم عليهم فاقتتلوا فقتل رجل من بطارقة الروم فاحتزوا رأسه فرموا به إىل الروم 
اآلن فادفنوا صاحبكم وكان عمرو بن العاص يقول ثالث قبائل يف فرمت الروم برأس املهري إليهم فقال دونكم 



  مصر أما مهرة فقوم يقتلون
} صلى اهللا عليه وسلم{وال يقتلون وأما غافق فقوم يقتلون وال يقتلون وأما بلى فأكثرها رجال صحب رسول اهللا 

  وأفضلها فارسا

شديدا فلما استحر القتال بارز رجل من الروم  وقاتل عمرو بن العاص الروم باإلسكندرية يوما من األيام قتاال
مسلمة بن خملد فصرعه الرومي وألقاه عن فرسه وأهوى إليه بسيفه ليقتله حىت محاه رجل من أصحابه وكان مسلمة 
ال يقام بسبيله ولكنها مقادير ففرحت بذلك الروم وشق ذلك على املسلمني وغضب عمرو بن العاص فقال وكان 

ثقيل البدن ما بال الرجل املسبه الذي يشبه النساء يتعرض فيداخل الرجال ويتشبه هبم فغضب مسلمة كثري اللحم 
مسلمة ومل يراجعه مث اشتد القتال حىت اقتحموا حصن اإلسكندرية فقاتلهم العرب يف احلصن مث جاشت عليهم 

خملد أغلق الروم عليهم باب الروم حىت أخرجوهم مجيعا من احلصن إال أربعة نفر فيهم عمرو بن العاص ومسلمة بن 
احلصن وحالوا بينهم وبني أصحاهبم وال يدرون من هم فلما رأى ذلك عمرو وأصحابه جلأوا إىل دمياس من محاماهتم 

فتحرزوا به فأمرت الروم روميا فكلمهم بالعربية فقال هلم إنكم قد صرمت بأيدينا أساري فاستأسروا وال تقتلوا 
إن يف أيدي أصحابكم منا رجاال أسروهم وحنن نعطيكم العهود أن نفادي بكم أصحابنا  أنفسكم فامتنعوا مث قال هلم

والنقتلكم فأبوا عليهم فلما رأى الرومي ذلك منهم قال هلم هل لكم إىل خصلة وهي نصف فيما بيننا وبينكم أن 
ستأسرمت لنا تعطونا العهد ونعطيكم مثله على ان يربز منكم رجل ومنا رجل فإن غلب صاحبنا صاحبكم ا

وأمكنتمونا من أنفسكم وإن غلب صاحبكم صاحبنا خلينا سبيلكم إىل أصحابكم فرضوا بذلك وتعاهدوا عليه فربز 
رجل من الروم قد وثقت الروم بنجدته وشدته وقالوا لعمرو وأصحابه وهم يف الدمياس ليربز رجل منكم لصاحبنا 

ء مرتني تشذ من أصحابك وأنت أمريهم وإمنا قوامهم بك فأراد عمرو أن يربز فمنعه مسلمة وقال يا هذا ختطي
  وقلوهبم معلقة حنوك ال يدرون ما

أمرك مث ال ترضى حىت تبارز وتتعرض للقتل فإن قتلت كان ذلك بالء على أصحابك مكانك وأنا أكفيك إن شاء 
اهللا عليه فقتله فكرب مسلمة  اهللا قال عمرو دونك فرمبا فرجها اهللا بك فربز مسلمة والرومي فتجاوال ساعة مث أعانه

وأصحابه ووىف هلم الروم مبا عاهدوهم عليه ففتحوا هلم باب احلصن فخرجوا وال تدري الروم أن أمري القوم فيهم 
حىت بلغهم ذلك فأسفوا وأكلوا أيديهم تغيظا على ما فاهتم فلما خرجوا استحيي عمرو مما كان قال ملسلمة حني 

ل مسلمة وقال عمرو واهللا ما أفحشت قط إال ثالث مرات مرتني يف اجلاهلية وهذه غضب وسأله أن يستغفر له ففع
الثالثة وما منها مرة إال وقد ندمت واستحييت وما استحييت من واحدة منهن أشد مما استحييت مما قلت لك وواهللا 

  إين ألرجو أن ال أعود إىل الرابعة ما بقيت
د العزيز بن مروان ملا قدم اإلسكندرية سنة مثانني سأل هل بقي قال ابن هليعة وأخربين بعض أشياخنا أن عب

باإلسكندرية أحد ممن أدرك فتحها فأتوه بشيخ من الروم من أكابر أهل اإلسكندرية يومئذ فأعلموه أنه أدرك فتحها 
ء بطارقة وهو رجل فسأله عن أعجب ما رأى يومئذ من املسلمني فقال أخربك أيها األمري أنه كان يل صديق من أبنا

الروم يومئذ منقطع إيل وأنه أتاين فسألين أن أركب معه حىت ننظر إىل املسلمني وإىل حاهلم وهيئتهم وهم إذ ذاك 
حماصرون اإلسكندرية فخرجت معه وهو على برذون له كثري اللحم وأنا على برذون خفيف فلما خرجنا من 

هم يف خيام هلم وعلى باب كل خيمة فرس واقف احلصن الثالث وقفنا على كوم مشرف ننظر إىل العرب وإذا 
ورمح مركوز ورأينا قوما ضعفاء فعجبنا من ضعفهم وقلنا كيف بلغ هؤالء القوم ما بلغوا فبينا حنن وقوف ننظر 



إليهم ونعجب إذ خرج رجل منهم من بعض تلك اخليام فلما نظر إلينا اختلع رحمه ووثب على ظهر فرسه مث أقبل 
  واهللا إنه لرييدنا فلما رأيناه مقبال إلينا ال يريد غرينا ولينا حنونا فقلت لصاحيب

هاربني فما كان بأوشك من أن أدرك صاحيب فطعنه بالرمح فصرعه مث تركه صريعا وأقبل يف إثري وأنا خائف أن ال 
ع أفلت منه حىت دخلت احلصن األول فنجوت منه مث صعدت احلصن ألبصر ما يفعل فرجع وهو يتكلم بكالم يرف
به صوته فظننت أنه يقرأ مث مضى حىت اعترض برذون صاحيب فأخذه ورجع إىل صاحيب وهو صريع فأخذ سيفه 

  وترك سلبه فلم يأخذه هتاونا به وكانت ثيابه ديباجا كلها فلم يأخذها ومل ينزعها عنه
  فقال عبد العزيز بن مروان للشيخ الرومي صف يل ذلك الرجل وشبهه ببعض من عندي

  رجل خمفف كوسج فقال هو يشبه هذا فأشار إىل
  قال عبد العزيز خنربك أنه ميان

وأقام عمرو حياصر اإلسكندرية أشهرا فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا بلغه ذلك ما أبطأوا بفتحها إال ملا 
  أحدثوا

  وقال أسلم موىل عمر ملا أبطأ على عمر فتح مصر كتب إىل عمرو بن العاص
إلبطائكم عن فتح مصر أنكم تقاتلوهنا منذ سنني وما ذاك إال ملا أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أما بعد فقد عجبت 

أحب عدوكم وإن اهللا تبارك وتعاىل ال ينصر قوما إال بصدق نياهتم وقد كنت وجهت إليك أربعة نفر وأعلمتك أن 
ريهم فإذا أتاك كتايب هذا فاخطب الرجل منهم مقام ألف رجل على ما كنت اعرف إال أن يكونوا غريهم ما غري غ

الناس وحضهم على قتال عدوهم ورغبهم يف الصرب والنية وقدم أولئك النفر األربعة يف صدور الناس ومر الناس 
مجيعا أن تكون هلم صدمة كصدمة رجل واحد وليكن ذلك عند الزوال يوم اجلمعة فإهنا ساعة تنزل الرمحة ووقت 

  اإلجابة وليضج الناس إىل
  ويسألوه النصر على عدوهم اهللا

فلما أتى عمرا الكتاب مجع الناس وقرأه عليهم مث دعا أولئك النفر فقدمهم أمام الناس وأمر الناس أن يتطهروا 
  ويصلوا ركعتني مث يرغبوا إىل اهللا ويسألوه النصر ففعلوا ففتح اهللا عليهم

يف قتال هؤالء فقال له مسلمة أرى أن تنظر  ويقال إن عمرو بن العاص استشار مسلمة بن خملد فقال له أشر علي
فتعقد له على الناس فيكون هو الذي } صلى اهللا عليه وسلم{إىل رجل له معرفة وجتارب من أصحاب رسول اهللا 

يباشر القتال ويكفيكه قال عمرو ومن ذلك قال عبادة بن الصامت فدعا عمرو عبادة فأتاه وهو راكب على فرسه 
نزول فقال له عمرو عزمت عليك أن ال تنزل ناولين سنام رحمك فناوله إياه فنزع عمرو عمامته فلما دنا منه أراد ال

عن رأسه وعقد له وواله القتال فتقدم عبادة مكانه فصاف الروم وقاتلهم ففتح اهللا على يديه اإلسكندرية يف يومه 
  ذلك

جلس فقال إين فكرت يف هذا األمر فإذا  ويروى عمرو بن العاص قال وقد أبطأ عليه الفتح فاستلقى على ظهره مث
هو ال يصلح آخره إال من أصلح أوله يريد األنصار فدعا عبادة بن الصامت فعقد له ففتح اهللا اإلسكندرية على 

  يديه من يومه ذلك
وقال جنادة بن أيب أمية دعاين عبادة بن الصامت يوم اإلسكندرية وكان على قتاهلا فأغار العدو على طائفة من 

لناس ومل يأذن بقتاهلم فبعثين أحجز بينهم فأتيتهم فحجزت بينهم مث رجعت إليه فقال أقتل أحد من الناس قلت ال ا



  قال احلمد هللا الذي مل يقتل أحد منهم عاصيا
  قالوا وكان فتح اإلسكندرية يوم اجلمعة مستهل شهر احملرم من سنة عشرين

روم يف البحر والرب خلف عمرو بن العاص باإلسكندرية من وملا هزم اهللا الروم وفتحت اإلسكندرية وهرب ال
  أصحابه ألف رجل ومضى يف طلب من

هرب يف الرب من الروم فرجع من كان هرب منهم يف البحر أىل اإلسكندرية فقتلوا من كان فيها من املسلمني إال من 
  هرب

اخلطاب رضي اهللا عنه أن اهللا قد فتح  وبلغ ذلك عمرو بن العاص فكر راجعا ففتحها وأقام هبا وكتب إىل عمر ابن
علينا اإلسكندرية عنوة بغري عقد وال عهد فكتب إليه عمر يقبح رأيه ويأمره أال جياوزها وقال ابن هليعة وهذا هو 
فتح اإلسكندرية الثاين وكان سبب فتحها أن بوابا يقال له ابن بسامة سأل عمرا األمان على نفسه وأرضه وأهل 

لباب فأجابه عمرو إىل ذلك وفتح له ابن بسامة الباب فدخل عمرو من ناحية قنطرة سليمان وكان بيته ويفتح له ا
  مدخله األول من الباب الذي من ناحية كنيسة الذهب

وقد روى ابن هليعة أيضا عن يزيد بن أيب حبيب أن فتحها األول كان سنة احدى وعشرين مث انتقضوا سنة مخس 
  وعشرين

نويل اخلصي بعثه هرقل يف املراكب حىت أرسوا باإلسكندرية فأجاهبم من هبا من الروم فخرج وجاءت الروم عليهم م
  إليهم عمرو بن العاص يف الرب والبحر فقاتلهم قتاال شديدا فهزمهم اهللا وقتل منويل ومل يكن املقوقس حترك وال نكث

ة أوال وكان ذلك يف زمان عمر وهذا ويقال إن هذا انتقاض ثان لإلسكندرية بعد انتقاضها الذي ذكره ابن هليع
  الذي ذكر يزيد بن أيب حبيب يف خالفة عثمان رضي اهللا عنهما وسيأيت ذكره يف موضعه مستوىف إن شاء اهللا

  وقيل إن مجيع من قتل من املسلمني من حني كان من أمر اإلسكندرية ما كان إىل أن فتحت اثنان وعشرون رجال
حديج وافدا إىل عمر بن اخلطاب يبشره بالفتح فقال له معاوية أال تكتب معي وبعث عمرو بن العاص معاوية بن 

  فقال له عمرو ما أصنع بالكتاب ألست رجال عربيا تبلغ الرسالة وما رأيت وحضرته
  فلما قدم على عمر أخربه بفتح اإلسكندرية فخر عمر ساجدا وقال احلمد هللا

يف الظهرية فأخنت راحليت بباب املسجد مث دخلت املسجد فبينا  ويروى عن معاوية بن حديج انه قال قدمت املدينة
أنا قاعد فيه إذ خرجت جارية من منزل عمر بن اخلطاب فرأتين شاحبا علي ثياب السفر فأتتين فقالت من أنت 

فقلت أنا معاوية بن حديج رسول عمرو بن العاص فانصرفت عين مث أقبلت تشتد فقالت مث قم فأجب أمري املؤمنني 
تبعتها فلما دخلت إذا بعمر بن اخلطاب يتناول رداءه فقال ما عندك فقلت خري يأمري املؤمنني فتح اهللا اإلسكندرية ف

فخرج معي إىل املسجد فقال للمؤذن أذن يف الناس الصالة جامعة فاجتمع الناس مث قال يل قم فأخرب أصحابك 
دعوات مث جلس فقال يا جارية هل من طعام فأتت خببز فقمت فأخربهتم مث صلى ودخل منزله واستقبل القبلة فدعا ب

وزيت فقال كل فأكلت على حياء مث قال كل فإن املسافر حيب الطعام فلو كنت آكال ألكلت معك فأصبت على 
حياء مث قال يا جارية هل من متر فأتت بتمر يف طبق فقال كل فأكلت على حياء مث قال ماذا قلت يا معاوية حني 

ال قلت أمري املؤمنني قائل قال بئس ما قلت أو بئس ما ظننت لئن منت بالنهار ألضيعن الرعية ولئن أتيت املسجد ق
  منت الليل ألضيعن نفسي فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية

  مث كتب عمرو بن العاص بعد ذلك إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه



يها أربعة آالف منيه بأربعة آالف محام وأربعني ألف أما بعد فإين فتحت مدينة ال أصف ما فيها غري أين أصبت ف
  يهودي عليهم اجلزية وأربعمائة ملهى للملوك

  وعن أيب قبيل أن عمرو بن العاص ملا فتح اإلسكندرية وجد فيها اثين عشر ألف بقال يبيعون البقل األخضر
يسع ألف جملس كل جملس منها  وعن غريه انه كان فيما أحصى من احلمامات اثنا عشر دمياسا أصغر دمياس منها

  يسع مجاعة نفر

قال وترحل من اإلسكندرية يف الليلة اليت دخلها عمرو بن العاص أو الليلة اليت خافوا دخوله سبعون ألف يهودي 
وكان عدة من باإلسكندرية من الروم مائيت ألف من الرجال فلحق بأرض الروم أهل القوة وركبوا السفن وكان هبا 

املراكب الكبار حيمل فيها ثالثون ألفا مبا قدروا عليه من املال واملتاع واألهل وبقي من بقي ممن  مائة مركب من
  يؤدي اخلراج فأحصوا يومئذ ستمائة ألف سوى النساء والصبيان

واختلف الناس على عمرو يف قسمهم وكان أكثرهم يريدون القسم فقال عمرو ال أقدر على ذلك حىت أكتب إىل 
 فكتب إليه يف ذلك فكتب إليه عمر رضي اهللا عنه ال تقسمها وذرهم يكون خراجهم فيئا للمسلمني أمري املؤمنني

  وقوة هلم على جهاد عدوهم
فأقرها عمرو وأحصى أهلها وفرض عليهم اخلراج فكانت مصر صلحا كلها بفريضة دينارين دينارين على كل 

 أنه يلزم بقدر ما يتوسع فيه من األرض والزرع إال رجل ال يزاد على أحد منهم يف جزية رأسه على دينارين غري
اإلسكندرية فإهنم كانوا يؤدون اخلراج واجلزية على قدر ما يرى من وليهم ألن اإلسكندرية فتحت عنوة بغري عهد 

  وال عقد ومل يكن هلم صلح وال ذمة
  ويقال إن مصر كلها فتحت عنوة بغري عهد وال عقد

ا فتحنا مصر بغري عهد قام الزبري بن العوام فقال اقسمها يا عمرو فقال ال أقسمها قال سفيان بن وهب اخلوالين مل
خيرب فقال عمرو واهللا ال أقسمها حىت } صلى اهللا عليه وسلم{فقال الزبري واهللا لتقسمنها كما قسم رسول اهللا 

  اكتب إىل أمري املؤمنني فكتب إليه فأجابه أقرها حىت يغدو منها حبل احلبلة
  ث آخر أن الزبري صوحل على شيء أرضى بهويف حدي

وحدث أبو قنان عن أبيه انه مسع عمرو بن العاص يقول يعين مبصر لقد قعدت مقعدي هذا وما ألحد من قبط مصر 
  علي عهد وال عقد إن شئت قتلت وإن شئت حبست وإن شئت بعت

درها وصرها أن خيرج منه شيء  ويروى عن ربيعة حنو ما تقدم من فتح مصر بغري عهد وأن عمر بن اخلطاب حبس
  نظريا لإلسالم وأهله

وقال زيد بن أسلم كان ملمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه تابوت فيه كل عهد كان بينه وبني أحد ممن عاهده فلم 
  يوجد فيه ألهل مصر عهد

لعمرو أن  ويروى أن عمرو بن العاص ملا فتح مصر قال للقبط إن من كتمين كنزا عنده فقدرت عليه قتلته فذكر
قبطيا من أهل الصعيد يقال له بطرس عنده كنز فأرسل إليه فسأله فأنكر فحبسه عمرو وسأل هل تسمعونه يسأل 
عن أحد قفالوا مسعناه يسأل عن راهب بالطور فأخذ خامت بطرس وكتب على لسانه بالرومية إىل ذلك الراهب أن 

راهب بقلة شامية خمتومة بالرصاص فوجد فيها صحيفة ابعث إيل مبا عندك وختم خبامته فجاء الرسول من عند ال
مكتوب فيها يا بين إن أردمت مالكم فافتحوا حتت الفسقية الكبرية فأرسل عمرو إىل الفسقية فحبس عنها املاء وقلع 



البالط الذي حتتها فوجد فيها اثنني ومخسني أردبا ذهبا مضروبة فضرب عمرو رأس القبطي عند باب املسجد 
  بط كنوزهم خشية أن يقتلوافأخرج الق

وروى يزيد بن أيب حبيب أن عمرو بن العاص استحل مال قبطي كان يظهر الروم على عورات املسلمني ويكتب 
  إليهم بذلك فاستخرج منه بضعة ومخسني أردبا دنانري

م على وقال ابن شهاب كان فتح مصر بعضها بعهد وذمة وبعضها عنوة فجعل عمر بن اخلطاب مجيعها ذمة ومحله
  ذلك فجرى ذلك فيهم إىل اليوم

ويف كتاب سيف عمن مسى من أشياخه يف فتح مصر مساق آخر غري ما تقدم وذلك أن عمرو بن العاص خرج إىل 
مصر بعدما رجع عمر إىل املدينة يعين رجوعه من الشام فانتهى عمرو إىل باب مصر واتبعه الزبري فاجتمعا فلقيهم 

معه األسقف يف أهل النيات بعثهم املقوقس ملنع بالدهم فلما نزل هبم عمرو قاتلوه هناك أبو مرمي جاثليق مصر و
فأرسل إليهم عمرو ال تعجلونا لنعذر إليكم وتروا رأيكم بعد فكفوا أصحاهبم فأرسل إليهم عمرو إين بارز فليربز يل 

اهبا أهل هذه البلدة فامسعا إن اهللا أبو مرمي وأبو مريام فأجابوه إىل ذلك وآمن بعضهم بعضا فقال هلما عمرو أنتما ر
وقد قضى } صلى اهللا عليه وسلم{بعث حممدا باحلق وأمره به وأمرنا به حممد وأدى إلينا كل الذي أمر به مث مضى 

الذي عليه وتركنا على الواضحة وكان مما أمرنا به اإلعذار إىل الناس فنحن ندعوكم إىل اإلسالم فمن أجابنا إليه 
مثلنا ومن مل جيبنا إليه عرضنا عليه اجلزية وبذلنا له املنعة وقد أعلمنا أنا مفتتحوكم وأوصانا بكم  قبلنا منه وكان

حفظا لرمحنا فيكم وإن لكم إن أجبتمونا إىل ذلك ذمة إىل ذمة ومما عهد إلينا أمرينا استوصوا بالقبطيني خريا فإن 
هلم رمحا وذمة يعين بالرحم أن هاجر أم إمساعيل بن  أوصى بالقبطيني خريا ألن} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

إبراهيم عليهما السالم منهم فقاال قرابة بعيدة ال يصل مثلها إال األنبياء واتباع األنبياء وذكرا أن هاجر معروفة 
  عندهم شريفة

ملكهم  قاال كانت ابنة ملكنا وكان من أهل منف وامللك فيهم فأذيل عليهم أهل عني مشس فقتلوهم وسلبوا
  واغتربوا فلذلك صارت إىل إبراهيم عليه السالم

  مرحبا بكم وأهال أمنا حىت نرجع إليك
  فقال عمرو إن مثلي ال خيدع ولكنين أأجلكما ثالثا ولتناظرا قومكما وإال ناجرناكم

فأىب أرطبون أن قاال زدنا فزادهم يوما فقاال زدنا فزادهم يوما فرجعوا إىل املقوقس فهم يعين باإلنابة إىل اجلزية 
جييبهما وأمر مبناهدهتم فقاال ألهل مصر أما حنن فسنجهد أن ندفع عنكم ال نرجع إليهم وقد بقيت أربعة أيام فال 
تصابون فيها بشيء إال رجونا أن يكون له أمان فلم يفجأ عمرا والزبري إال البيات من فرقب وعمرو والزبري بعني 

هة بن الصباح فنزل عليها وبعث عوف بن مالك إىل اإلسكندرية فنزل عليها مشس وهبا مجعهم وبعث إىل الفرما أبر
فقال كل واحد منهما ألهل مدينته إن شئتم أن تنزلوا فلكم األمان فقالوا نعم فراسلوهم وتربصوا هبم أهل عني 

  مشس وسيب املسلمون من بني ذلك
ن اإلسكندر قال إين أبين مدينة إىل اهللا فقرية وقال عوف بن مالك ما أحسن مدينتكم يا أهل اإلسكندرية فقالوا إ

  وعن الناس غنية فبقيت هبجتها
وقال أبرهة ألهل الفرما ما أخلق مدينتكم يا أهل الفرما قالوا إن الفرما قال إين أبين مدينة عن اهللا غنية وإىل الناس 

  فقرية فذهبت هبجتها



ك قال فنسبتا إليهما فالفرفا يتهدم كل يوم فيها شيء قال الكليب كان اإلسكندر والفرما أخوين مث حدث مبثل ذل
  وأخلقت مرآهتا وبقيت جدة اإلسكندرية

قالوا وملا نزل عمرو على القوم بعني مشس وكان امللك بني القبط والنوب ونزل معه الزبري عليها قال أهل مصر 
  اعتقد منهم وال تعرضنا هلممللكهم ما تريد إىل قوم فلوا كسرى وقيصر وغلبوهم على بالدهم صاحل القوم و

وذلك يف اليوم الرابع فأىب وناهدوهم فقاتلوهم وارتقى الزبري سورها فلما أحسوه فتحوا الباب لعمرو وخرجوا إليه 
مصاحلني فقبل منهم ونزل الزبري عليهم عنوة حىت خرج على عمرو من الباب معهم فاعتقدوا بعدما أشرفوا على 

  جمرى ما صاحلوا عليه فصاروا ذمة اهللكة فأجروا ما اخذوا عنوة
  وكان صلحهم

بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من األمان على أنفسهم وملتهم وأمواهلم 
  وكنائسهم وصلبهم وحبرهم وبرهم ال يدخل عليهم يف شيء من ذلك وال ينتقض وال يساكنهم النوب

  جتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة هنرهم مخسني ألف ألفوعلى أهل مصر أن يعطوا اجلزية إذا ا
  وعليهم ما جين لصوصهم فإن أىب أحد أن جييب رفع عنهم من اجلزى بقدرهم وذمتنا ممن أبا بريئة

وإذا نقص هنرهم من عادته إذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك ومن دخل يف صلحهم من الروم والنوب فله مثل ماهلم 
هم ومن أىب فاختار الذهاب فهو آمن حىت يبلغ مأمنه أو خيرج من سلطاننا عليهم ما عليهم أثالثا وعليه مثل ما علي

صلى اهللا عليه {يف كل ثلث يريد من السنة جباية ثلث ما عليهم هلم على ما يف هذا الكتاب عهد اهللا وذمة رسوله 
  وذمة اخلليفة أمري املؤمنني وذمم املؤمنني} وسلم

استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأسا وكذا وكذا فرسا معونة على أن ال يغزوا وال مينعوا من  وعلى النوبة الذين
  جتارة صادرة وال واردة

  شهد الزبري وعبد اهللا وحممد ابنا عمرو وكتب وردان وحضر فدخل يف ذلك أهل مصر كلهم وقبلوا الصلح
فكلموا عمرا يف السبايا اليت أصيبت بعد املعركة  فمصر عمرو الفسطاط ونزله املسلمون وظهر أبو مرمي وأبو مريام

فقال عمرو أوهلم عهد وعقد أمل حتالفكما ويغر علينا من يومكما فطردمها فرجعا ومها يقوالن كل شيء أصبتموه إىل 
أن نرجع إليكم ففي ذمة فقال هلما عمرو يغريون علينا وهم يف ذمة قاال نعم وقسم عمرو ذلك السيب على الناس 

وه ووقع يف بالد العرب وقدم البشري إىل عمر بعد باألمخاس وقدم الوفود فسأهلم عمر فما زالوا خيربونه حىت وتوزع
مروا حبديث اجلاثليق وصاحبه فقال عمر أال أرامها يبصران وأنتم جتاهلون وال تبصرون من قاتلكم فال أمان له ومن 

خلمسة فله األمان وكتب بذلك إىل عمرو بن العاص فجعل مل يقاتلكم وأصابه منكم سيب من أهل القرى يف األيام ا
  جياء هبم من اليمن ومكة حىت ردوا

وعن عمرو بن شعيب قال ملا التقى عمرو واملقوقس بعني مشس واقتتلت خيالمها جعل املسلمون جيولون بعد البعد 
و مث ملا متادى ذلك نادى فزمرهم عمرو فقال رجل من أهل اليمن إنا مل خنلق من حجارة وال حديد فأسكته عمر

فحضر من شهدها منهم فقال تقدموا فبكم ينصر املسلمون } صلى اهللا عليه وسلم{عمرو أين أصحاب رسول اهللا 
فتقدموا وفيهم يومئذ أبو بردة وأبو برزة وناهدهم الناس يتبعون الصحابة ففتح اهللا على املسلمني وظفروا أحسن 

  إلسالم على رجل وجعل يفيض على األمم وامللوكالظفر وافتتحت مصر وقام فيها ملك ا
وعن حممد بن إسحاق عن رجل من أهل مصر امسه القاسم بن قزمان أن زياد بن جزء الزبيدي حدثه وكان يف جند 



عمرو بن العاص قال افتتحنا اإلسكندرية يف خالفة عمر فلما افتتحنا باب اليون تدنينا قرى الريف فيما بيننا وبني 
  قرية قرية حىت انتهينا إىل بلهيت وقد بلغت سبايانا مكة اإلسكندرية

واملدينة واليمن فلما انتهينا إىل بلهيت أرسل صاحب اإلسكندرية إىل عمرو ابن العاص إين قد كنت أخرج اجلزية 
 إىل من هو أبغض إيل منكم يا معشر العرب لفارس والروم فإن أحببت أن أعطيك اجلزية على أن ترد علي ما أصبتم

من سبايا أرضي فعلت فبعث إليه عمرو إن ورائي أمريا ال أستطيع أن أصنع أمرا دونه فإن شئت أن أمسك عنك 
ومتسك عين حىت أكتب إليه بالذي عرضت علي فإن قبل ذلك منك قبلت وإن أمرين بغري ذلك مضيت ألمره قال 

ليه صاحب اإلسكندرية قال وكانوا فقال نعم فكتب عمرو بن العاص إىل عمر بن اخلطاب يذكر له الذي عرض ع
ال خيفون علينا كتابا كتبوا به مث وقفنا ببلهيب ويف أيدينا بقايا من سبيهم وأقمنا ننتظر كتاب عمر حىت جاءه وقرأه 

  علينا عمرو وفيه

أما بعد فإنه جاء يف كتابك تذكر أن صاحب اإلسكندرية عرض عليك ان يعطيك اجلزية على أن ترد عليه ما 
ن سبايا أرضه ولعمري جلزية قائمة تكون لنا وملن بعدنا من املسلمني أحب إيل من يفء يقسم مث كأنه مل يكن أصبت م

فاعرض على صاحب اإلسكندرية أن يعطيك اجلزية على أن ختريوا من يف أيديكم من سبيهم بني اإلسالم وبني دين 
ه ما عليهم ومن اختار دين قومه وضع عليه من قومه فمن اختار منهم اإلسالم فهو من املسلمني له ما هلم وعلي

اجلزية ما يوضع على أهل ذمته فأما من تفرق من سبيهم بأرض العرب وبلغ مكة واملدينة واليمن فإنا ال نقدر على 
  ردهم وال حنب أن نصاحله على أمر النفي له به

ؤمنني فقال قد فعلت فجمعنا ما يف قال فبعث عمرو بن العاص إىل صاحب اإلسكندرية يعلمه الذي كتب به أمري امل
  أيدينا من السبايا واجتمعت النصارى فجعلنا نأيت بالرجل ممن يف أيدينا مث خنريه بني اإلسالم وبني

النصرانية فإذا اختار اإلسالم كربنا تكبرية هلي أشد من تكبريتنا حني تقتحم القرية مث جنوزه إلينا وإذا اختار 
ازوه إليهم ووضعنا عليه اجلزية وجزعنا من ذلك جزعا شديدا حىت كأنه رجل خرج النصرانية خنرت النصارى وح

  منا إليهم فكان ذلك الدأب حىت فرغنا منهم
وفيمن أتينا به أبو مرمي عبد اهللا بن عبد الرمحن قال القاسم وقد أدركته وهو عريف بين زبيد قال ابن جزء الزبيدي 

وأمه وأخوته يف النصارى فاختار اإلسالم فحزناه إلينا ووثب عليه أبوه وأمه فعرضنا عليه اإلسالم والنصرانية وأبوه 
  وإخوته جياذبوننا عليه حىت شققوا ثيابه مث هو اليوم عريفنا كما ترى

مث فتحت لنا اإلسكندرية فدخلناها فمن زعم غري ذلك أن اإلسكندرية وما حوهلا من القرى مل تكن هلا جزية وال 
  ألهلها عهد فقد كذب

قال القاسم إمنا أهاج هذا احلديث أن ملوك بين أمية كانوا يكتبون إىل أمراء مصر أهنا إمنا دخلت عنوة وإمنا هم 
  عبيدنا نزيد عليهم كيف شئنا ونضع ما شئنا وقد تقدم بعض ما وقع يف هذا املعىن من االختالف

  كذلك قال أبو معشر والواقديوكذلك اختلفوا يف وقت فتح مصر فذكر ابن إسحاق أهنا فتحت سنة عشرين و
وقد روى عن أيب معشر أن اإلسكندرية فتحت سنة مخس وعشرين ولعل ذلك فتحها األخري إذ قد تقدم ذكر 

  انتقاضها مرتني
وأما سيف فزعم أن مصر واإلسكندرية فتحتا يف سنة ست عشرة قال وملا كان ذو القعدة من سنة ست عشرة 

  السواحل وغريها وكان داعية ذلك أن هرقل أغزى مصر والشام يف وضع عمر رمحه اهللا مساحل مصر على



وقال سعيد بن عفري وغريه ملا مت الفتح للمسلمني بعث عمرو بن العاص جرائد اخليل إىل القرى اليت حول الفسطاط 
بن  فأقامت الفيوم سنة مل يعلم املسلمون مكاهنا حىت أتاهم رجل فذكرها هلم فأرسل عمرو معه ربيعة بن حبيش

عرفطة الصديف فلما سلكوا يف اجملابة مل يروا شيئا فهموا باإلنصراف فقالوا ال تعجلوا سريوا فإن كان كذبا فما 
أقدركم على ما أردمت فلم يسريوا إال قليال حىت طلع هلم سواد الفيوم فهجموا عليها فلم يكن عندهم قتال وألقوا 

 وهو صاحب األشقر ينفض اجملابة على فرسه وال علم له مبا بأيديهم قال ويقال بل خرج مالك بن ناعمة الصديف
  خلفها من الفيوم فهجم على الفيوم فلما رأى سوادها رجع إىل عمرو فأخربه

  وقيل غري ذلك يف وجه اإلنتهاء إىل الفيوم مما ال كبري فائدة يف ذكر ه واهللا تعاىل اعلم
سكندرية ورأى بيوهتا وبناءها مفروغا منها هم بسكناها وعن يزيد بن أيب حبيب أن عمرو بن العاص ملا فتح اإل

وقال مساكن قد كفينا بناءها فكتب إىل عمر بن اخلطاب يستأذنه يف ذلك فسأل عمر الرسول هل حيول بيين وبني 
  املسلمني ماء قال نعم إذا جرى النيل فكتب إىل عمرو

  ال يف شتاء وال يف صيفإين ال أحب أن ينزل املسلمون منزال حيول املاء بيين وبينهم 
  فتحول عمرو من اإلسكندرية إىل الفسطاط وإن ناسا من املسلمني حني

افتتحوا مصر مع عمرو بن العاص اختطوا باجليزة وسكنوا هبا فكتب عمرو بذلك إىل عمر فكتب إليه عمر يقول ما 
  احلصن الذي خلف اجلسرين كنت أحب أن ينزلوا منزال يكون املاء دوهنم فإذا فعلوا فابن عليهم حصنا فبين

وبىن عمرو بن العاص املسجد وكان ما حوله حدائق وأعنابا فنصبوا احلبال حىت استقام هلم ووضعوا أيديهم فلم 
} صلى اهللا عليه وسلم{يزل عمرو قائما حىت وضعوا القبلة وضعها هو ومن حضر معه من أصحاب رسول اهللا 

  واختذ فيه منربا فكتب إليه عمر بن اخلطاب
أما بعد فإنه بلغين انك اختذت منربا ترقى به على رقاب املسلمني أو ما حبسبك أن تقوم قائما واملسلمون حتت 

  عقبيك فعزمت عليك ملا كسرته
  وملا اختط الناس املنازل بالفسطاط كتب عمرو بن العاص إىل عمر رضي اهللا عنه

  إنا قد اختططنا لك دارا عند املسجد اجلامع
  فكتب إليه عمر

أىن لرجل باحلجاز تكون له دار مبصر وأمره أن جيعلها سوقا للمسلمني وذكر الطربي أن القبط حضروا باب عمرو 
فبلغه أهنم يقولون ما أرث العرب وأهون أنفسهم وما رأينا مثلنا دان هلم فخاف أن يستثريهم ذلك فأمر جبزر 

هم وأصحاهبم وجلس وأذن ألهل مصر وجيء فنحرت فبطحت يف املاء وامللح وأمر أمراء األجناد أن حيضروا 
باللحم واملرق فطافوا به على املسلمني فأكلوا أكال عربيا انتشلوا وحسوا وهم يف العباء وال سالح فافترق أهل 

مصر وقد ازدادوا طمعا وجرأة وتقدم إىل أمراء األجناد يف احلضور بأصحاهبم من الغد وأمرهم أن جييئوا يف ثياب 
هم وأمرهم أن يأخذوا أصحاهبم بذلك ففعلوا وأذن ألهل مصر فرأوا غري ما رأوا باألمس وقام أهل مصر وأحذيت

  عليهم القوم بألوان مصر فأكلوا أكل أهل مصر وحنوا حنوهم

فافترقوا وقد ارتابوا وبعث إليهم أن يتسلحوا غدا للعرض وغدا على العرض وأذن ألهل مصر فعرضهم عليهم مث 
أريتم يف أنفسكم أنكم يف شيء حني رأيتم اقتصاد العرب وهون تزجيتهم فخشيت أن  قال اين قد علمت أنكم

هتلكوا فأحببت أن أريكم حاهلم كيف كانت يف أرضهم مث حاهلم يف أرضكم مث حاهلم يف احلرب فظفروا بكم وذلك 



لموا أن من رأيتم يف اليوم عيشهم وقد كلبوا على بالدكم قبل أن ينالوا منها ما رأيتم يف اليوم الثاين فأحببت أن تع
  الثالث غري تارك عيش اليوم الثاين وراجع إىل عيش اليوم األول فتفرقوا وهم يقولون لقد رمتكم العرب برجلهم

وبلغ عمر رمحه اهللا ذلك فقال جللسائه يعين عمرا واهللا إن حربه للينة ماهلا سطوة وال سورة كسورات احلروب من 
  ليها وأقام هباغريه إن عمرا لعض مث أمره ع

وذكر ابن عبد احلكم أن عمر رضي اهللا عنه كتب أن خيتم يف رقاب أهل الذمة بالرصاص ويظهروا مناطقهم وجيزوا 
نواصيهم ويركبوا على األكف عرضا وال يضربوا اجلزية إال على من جرت عليه املوسى وال يضربوا على النساء 

   يف لبوسهموال على الولدان وال يدعوهم يتشبهون باملسلمني
قال مث إن عمر بن اخلطاب أمر أمراء األجناد أن يتقدموا إىل الرعية بان عطاءهم قائم وأرزاق عياهلم جارية فال 

  يزرعون يعين األجناد واليزارعون
فأتى شريك بن مسي الغطيفي إىل عمرو بن العاص فقال إنكم ال تعطوننا ما حيسبنا أفتأذن يل بالزرع فقال له عمرو 

  در على ذلك فزرع شريك بغري إذنه فكتب عمرو بذلك إىل عمر بن اخلطاب فأمره أن يبعث إليهما أق

شريكا فأقرأ عمرو شريكا الكتاب فقال له شريك قتلتين يا عمرو قال ما أنا قتلتك قال أنت صنعت هذا بنفسك 
 أن أجعل يدي يف يده فأذن قال فإذا كان هذا من رأيك فأذن يل يف اخلروج إليه من غري كتاب ولك علي عهد اهللا

له فلما وقف على عمر قال تؤمنين يا أمري املؤمنني قال ومن أي األجناد أنت قال من جند مصر قال فلعلك شريك 
بن مسي الغطيفي قال نعم يا أمري املؤمنني قال ألجعلنك نكاال ملن خلفك قال أو تقبل مين ما قبل اهللا من العباد قال 

  ىل عمرو بن العاص إن شريك بن مسي جاءين تائبا فقبلت منهوتفعل قال نعم فكتب إ
وعن الليث بن سعد قال سأل املقوقس عمرو بن العاص أن يبيعه سفح املقطم بسبعني ألف دينار فعجب عمرو من 

ذلك وقال أكتب يف ذلك أمري املؤمنني فأجابه عمر عن كتابه إليه يف ذلك سله مل أعطاك به ما أعطاك وهي ال تزرع 
ال يستنبط هبا ماء وال ينتفع هبا فسأله عمرو فقال إنا لنجد صفتها يف الكتب إن فيها غراس اجلنة فكتب بذلك إىل و

عمر فأجابه إنا النعلم غراس اجلنة إال املؤمنني فأقرب فيها من مات قبلك من املسلمني والتبعه بشيء فكان أول من 
  تدفن فيها رجل من املعافر يقال له عامر فقيل عمر

قالوا وملا استقامت البالد وفتح اهللا على املسلمني فرض عمرو بن العاص لرباط اإلسكندرية ربع الناس يقيمون ستة 
  أشهر مث يعقب بعدهم ربعا آخر ستة اشهر وربعا يف السواحل والنصف الثاين مقيمون معه

رية وكانت الوالة ال تغفلها وقيل كان عمر بن اخلطاب يبعث كل سنة غازية من اهل املدينة ترابط باإلسكند
  ويكثفون رابطتها وال يأمنون الروم عليها

  وكتب عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وهو خليفة إىل عبد اهللا بن سعد ابن أيب سرح بعد أن استعمله على مصر
هم قد علمت كيف كان هم أمري املؤمنني باإلسكندرية وقد نقضت مرتني فألزم اإلسكندرية رابطتها واجر علي

  أرزاقهم وأعقب بينهم يف كل ستة أشهر

وكان عمرو بن العاص يقول والية مصر جامعة تعدل اخلالفة وقال نيل مصر سيد األهنار سخر اهللا له كل هنر من 
املشرق واملغرب فإذا أراد اهللا أن جيريه أمر األهنار فأمدته مبائها وفجر له األرض عيونا فإذا انتهت جريته إىل ما أراد 

  نه أوحى إىل كل ماء ان يرجع إىل عنصرهسبحا
وملا فتح عمرو مصر أتاه أهلها حني دخل بؤنة من أشهر العجم فقالوا له أيها األمري إن لنيلنا هذا سنة ال جيري إال 



هبا فقال وما ذاك قالوا إنه إذا كان الثنيت عشرة ليلة ختلوا من هذا الشهر عهدنا إىل جارية بكر بني أبويها فأرضينا 
بويها وجعلنا عليها من احللي والثياب أفضل ما يكون مث ألقيناها يف هذا النهر فقال هلم عمرو إن هذا ال يكون يف أ

اإلسالم وإن اإلسالم يهدم ما قبله فأقاموا ذلك الشهر والشهرين اللذين بعده ال جيري قليال وال كثريا حىت مهوا 
  خلطاب فكتب إليه عمر رضي اهللا عنهباجلالء فلما رأى ذلك عمرو كتب به إىل عمر بن ا

  قد أصبت أن اإلسالم يهدم ما كان قبله وقد بعثت إليك ببطاقة فألقها يف داخل النيل
  فلما قدم الكتاب على عمرو وفتح البطاقة فإذا فيها

  من عبد اهللا عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني إىل نيل مصر أما بعد فإن
  اهللا الواحد القهار هو الذي جيريك فنسأل اهللا الواحد القهار أن جيريككنت جتري من قبلك فال جتر وإن كان 

قألقى عمرو البطاقة يف النيل قبل يوم الصليب بيوم وقد هتيأ أهل مصر للجالء واخلروج منها ألنه ال يقوم 
تلك السنة  مبصلحتهم فيها إال النيل فأصبحوا يوم الصليب وقد أجراه اهللا عز وجل ستة عشر ذراعا يف ليلة وقطع

  السوء عن أهل مصر

  ذكر فتح أنطابلس

قال ابن عبد احلكم كان الرببر بفلسطني يعين زمان داود عليه السالم فخرجوا منها متوجهني إىل الغرب حىت انتهوا 
إىل لوبية ومراقية ومها كورتان من كور مصر الغربية مما يشرب من ماء السماء وال يناهلما النيل فتفرقوا هنالك 

دمت زناته ومغيلة إىل الغرب وسكنوا اجلبال وتقدمت لواته فسكنت أرض أنطابلس وهي برقة وتفرقت يف هذا فتق
الغرب وانتشروا فيه حىت بلغوا السوس ونزلت هوارة مدينة لبدة ونزلت نفوسة مدينة صربة وجال من كان فيها من 

ونه إىل من غلب على بالدهم وهم بنو أفارق الروم من أجل ذلك وأقام األفارق وكانوا خدما للروم على صلح يؤد
  بن قيصر بن حام

فسار عمرو بن العاص يف اخليل حىت قدم برقة فصاحل أهلها على ثالثة عشر ألف دينار يؤدوهنا إليه جزية على أن 
  تهايبيعوا من أبنائهم يف جزيتهم ومل يكن يدخل برقة يومئذ جايب خراج وإمنا كانوا يبعثون باجلزية إذا جاء وق

ووجه عمرو بن العاص عقبة بن نافع حىت بلغ زويلة قال الطربي فافتتحها بصلح وسار مابني برقة وزويلة سلما 
  للمسلمني وقال أبو العالية احلضرمي مسعت عمرو بن العاص على املنرب يقول ألهل أنطابلس عهد يويف هلم به

  ذكر فتح أنطابلس
ين زمان داود عليه السالم فخرجوا منها متوجهني إىل الغرب حىت انتهوا قال ابن عبد احلكم كان الرببر بفلسطني يع

إىل لوبية ومراقية ومها كورتان من كور مصر الغربية مما يشرب من ماء السماء وال يناهلما النيل فتفرقوا هنالك 
فرقت يف هذا فتقدمت زناته ومغيلة إىل الغرب وسكنوا اجلبال وتقدمت لواته فسكنت أرض أنطابلس وهي برقة وت

الغرب وانتشروا فيه حىت بلغوا السوس ونزلت هوارة مدينة لبدة ونزلت نفوسة مدينة صربة وجال من كان فيها من 
الروم من أجل ذلك وأقام األفارق وكانوا خدما للروم على صلح يؤدونه إىل من غلب على بالدهم وهم بنو أفارق 

  بن قيصر بن حام

حىت قدم برقة فصاحل أهلها على ثالثة عشر ألف دينار يؤدوهنا إليه جزية على أن فسار عمرو بن العاص يف اخليل 
  يبيعوا من أبنائهم يف جزيتهم ومل يكن يدخل برقة يومئذ جايب خراج وإمنا كانوا يبعثون باجلزية إذا جاء وقتها



ني برقة وزويلة سلما ووجه عمرو بن العاص عقبة بن نافع حىت بلغ زويلة قال الطربي فافتتحها بصلح وسار ماب
  للمسلمني وقال أبو العالية احلضرمي مسعت عمرو بن العاص على املنرب يقول ألهل أنطابلس عهد يويف هلم به

  فتح أطرابلس

قال ابن عبد احلكم مث سار عمرو حىت نزل أطرابلس يف سنة اثنتني وعشرين فنزل القبة اليت على الشرف من 
هم على شيء فخرج رجل من بين مدجل ذات يوم من عسكر عمرو متصيدا يف شرقيها فحاصرها شهرا ال يقدر من

سبعة نفر فمضوا غريب املدينة حىت أمعنوا عن العسكر مث رجعوا فأصاهبم احلر فاخذوا على ضفة البحر وكان البحر 
بيوهتم فنظر  الصقا بسور املدينة ومل يكن فيما بني املدينة والبحر سور وكانت سفن الروم شارعة يف مرساها إىل

املدجلي وأصحابه فإذا البحر قد غاض من ناحية املدينة ووجدوا مسلكا إليها من املوضع الذي حسر عنه البحر 
فدخلوا منه حىت أتوا من ناحية الكنيسة وكربوا فلم يكن للروم مفزع إال سفنهم وأبصر عمرو وأصحابه السلمة يف 

يفلت الروم إال مبا خف هلم من مراكبهم وغنم عمرو ما كان يف جوف املدينة فأقبل جبيشه حىت دخل عليهم فلم 
  املدينة

وكان من بصربة متحصنني وهي املدينة العظمى وسوقها السوق القدمي فلما بلغهم حماصرة عمرو مدينة أطرابلس 
  وانه مل يصنع فيهم شيئا وال طاقة له هبم أمنوا

يلته وأمرهم بسرعة السري فصبحت خيله مدينة صربة وهم فلما ظفر عمرو مبدينة أطرابلس جرد خيال كثيفة من ل
  غافلون وقد فتحوا أبواهبا لتسرح

  ماشيتهم فدخلوها فلم ينج منهم أحد واحتوى أصحاب عمرو على ما فيها ورجعوا إىل عمرو

ليس قال مث أراد عمرو أن يوجه إىل املغرب فكتب إىل عمر بن اخلطاب إن اهللا عز وجل قد فتح علينا أطرابلس و
  بينها وبني أفريقية إال تسعة أيام فإن رأى أمري املؤمنني أن نغزوها ويفتحها اهللا على يديه فعل

  فكتب إليه عمر
  ال إهنا ليست بإفريقية ولكنها املفرقة غادرة مغدور هبا ال يغزوها أحد ما بقيت

قض ما كان بينهم وبينه وكان قال وأتى عمرو بن العاص كتاب املقوقس يذكر له أن الروم يريدون نكث العهد ون
  عمرو قد عاهد املقوقس على أن ال يكتمه أمرا حيدث فانصرف عمرو راجعا مبادرا ملا أتاه

  قال وقد كان عمرو يبعث اجلريدة من اخليل فيصيبون الغنائم مث يرجعون يعين من أطراف إفريقية

  ذكر انتقاض اإلسكندرية يف خالفة عثمان رضي اهللا عنه

محن بن عبد احلكم ويف سنة مخس وعشرين عزل عثمان بن عفان عمرو بن العاص عن مصر ووىل عبد قال عبد الر
اهللا بن سعد وقد كانت اإلسكندرية انتقضت وجاءت الروم عليهم منويل اخلصي يف املراكب حىت أرسوا 

اإلسكندرية سأل أهل باإلسكندرية فأجاهبم من هبا من الروم ومل يكن املقوقس حترك وال نكث فلما نزلت الروم ب
  مصر عثمان رضي اهللا عنه أن يقر عمرا حىت يفرغ من قتال الروم فإن له معرفة يف احلرب وهيبة يف العدو ففعل



فخرج إليهم عمرو يف الرب والبحر وضوى إىل املقوقس من أطاعه من القبط فأما الروم فلم يطعه منهم أحد فقال 
ثر مددهم وال آمن أن تنتقض مصر كلها قال عمرو ال ولكن دعهم خارجه بن حذافة لعمرو ناهضهم قبل أن يك

حىت يسريوا إيل فإهنم يصيبون من مروا به فيجزي اهللا بعضهم ببعض فخرجوا من اإلسكندرية ومعهم من نقض من 
ىت أهل القرى فجعلوا ينزلون القرية فيشربون مخورها ويأكلون أطعمتها وينتهبون ما مروا به فلم يعرض هلم عمرو ح
بلغوا نقيوس فلقوهم يف الرب والبحر فبدأت الروم والقبط فرموا بالنشاب يف املاء رميا شديدا حىت أصاب النشاب 

يومئذ فرس عمرو يف لبته وهو يف الرب فعقر فنزل عنه مث خرجوا من البحر فاجتمعوا هم والذين يف الرب فنضحوا 
  ا محلة وىلاملسلمني بالنشاب فاستأخر املسلمني عنهم شيئا ومحلو

  املسلمون منها واهنزم شريك بن مسي يف خيله
وكانت الروم قد جعلت صفوفا خلف صفوف وبرز يومئذ بطريق ممن جاء من أرض الروم على فرس له عليه سالح 

مذهب فدعا إىل الرباز فربز إليه رجل من زبيد يقال له حومل ويكىن أبا مذحج فاقتتال طويال برحمني يتطاردان مث 
لبطريق الرمح وأخذ السيف وألقى حومل رحمه وأخذ سيفه وكان يعرف بالنجدة وجعل عمرو يصيح أبا ألقى ا

مذحج فيجيبه لبيك والناس على شاطيء النيل يف الرب على تعبئتهم وصفوفهم فتجاوال ساعة بالسيفني مث محل عليه 
اعه فيضرب به حنر العلج أو ترقوته البطريق فاحتمله وكان حنيفا وخيترط حومل خنجرا كان يف منطقته أو يف ذر

فأثبته ووقع عليه فأخذ سلبه مث مات حومل بعد ذلك بأيام رمحة اهللا عليه فرئى عمرو حيمل سريره بني عمودي نعشه 
  حىت دفنه باملقطم

قال مث شد املسلمون عليهم فكانت هزميتهم وطلبهم املسلمون حىت أحلقوهم باإلسكندرية ففتح اهللا عليه وقتل 
  يل اخلصيمنو

قال اهليثم بن زياد وقتلهم عمرو بن العاص حىت أمعن يف مدينتهم فكلم يف ذلك فأمر برفع السيف عنهم وبين يف 
  ذلك املوضع مسجد وهو الذي يقال له باإلسكندرية مسجد الرمحة مسي بذلك لرفع عمرو السيف هنالك

ثل بيت الزانية يؤتى من كل مكان فلما أظفره وكان عمرو حلف لئن أظفره اهللا عليهم ليهدمن سورها حىت تكون م
  اهللا هدم سورها كله

ومجع عمرو ما أصاب منهم فجاءه من أهل تلك القرى من مل يكن نقض فقالوا قد كنا على صلحنا ومر علينا هؤالء 
ليه اللصوص فأخذوا متاعنا ودوابنا وهو قائم يف يديك فرد عليهم عمرو ما كان هلم من متاع عرفوه وأقاموا ع

  البينة
وقال بعضهم لعمرو ما حل لك ما صنعت بنا وكان لنا عليك أن تقاتل عنا ألنا يف ذمتك ومل ننقض فأما من نقض 

  فأبعده اهللا فندم عمرو وقال
  ياليتين كنت لقيتهم حني خرجوا من اإلسكندرية

العاص فقال أخربنا ما  وكان سبب نقض اإلسكندرية فيما ذكر ابن عبد احلكم أن صاحب اخناء قدم على عمرو بن
علينا من اجلزية فنصرب هلا فقال له عمرو وهو يشري إىل ركن كنيسة لو أعطيتين من الركن إىل السقف ما أخربتك 
إمنا أنتم خزانة لنا إن كثر علينا كثرنا عليكم وإن خفف عنا خففنا عنكم فغضب صاحب اخناء فخرج إىل الروم 

  بطي فأتى به إىل عمرو فقال له الناس اقتله فقال ال بل انطلق فجئنا جبيش آخرفقدم هبم فهزمهم اهللا وأسر ذلك الن
  وقيل إنه ملا أتى به سوره وتوجه وكساه برنسني أرجوان وقال له ايتنا مبثل هؤالء فرضي بأداء اجلزية

  فقيل له لو أتيت ملك الروم فقال لو أتيته لقتلين وقال قتلت أصحايب



ن الروم مشت إىل قسطنطني بن هرقل يف سنة مخس وثالثني فقالوا تترك اإلسكندرية يف وذكر ابن عبد احلكم أيضا أ
أيدي العرب وهي مدينتنا الكربى فقال ما أصنع بكم وما تقدرون أن تتماسكوا ساعة إذا لقيتم العرب قالوا فاخرج 

م رحيا عاتية فأغرقتهم إال على أن منوت فتبايعوا على ذلك وخرج يف ألف مركب يريد اإلسكندرية فبعث اهللا عليه
قسطنطني جنا مبركبه فألقته الريح بصقلية فسألوه عن أمره فأخربهم فقالوا شأمت النصرانية وأفنيت رجاهلا فلو دخل 

العرب علينا مل جند من يردهم مث صنعوا له احلمام ودخلوا عليه ليقتلوه فقال ويلكم تذهب رجالكم وتقتلون 
  مث قتلوه وخلوا من كان معه يف املركبملككم قالوا كأنه غرق معهم 

  ذكر غزو أفريقية وفتحها

قال ابن عبد احلكم وملا عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر وأمر عبد اهللا بن سعدبن أيب سرح كان يبعث 
املسلمني يف جرائد اخليل كما كانوا يفعلون يف إمرة عمرو بن العاص فيصيبون من أطراف أفريقية ويغنمون فكتب 

د اهللا بن سعد يف ذلك إىل عثمان وأخربه بقرهبا من حوز املسلمني واستأذنه يف غزوها فندب عثمان الناس إىل عب
ذلك بعد املشورة فيه فلما اجتمع الناس أمر عليهم احلارث بن احلكم إىل أن يقدموا مصر على عبد اهللا ابن سعد 

ال له جرجري كان هرقل استخلفه فخلعه وكان سلطانه فيكون إليه األمر فخرج عبد اهللا إليها وكان عليها ملك يق
ما بني اطرابلس إىل طنجة ومستقر سلطانه يومئذ مبدينة يقال هلا قرطاجنة فلقي عبد اهللا جرجري فقاتله فقتله اهللا وويل 

ة فلما قتله عبد اهللا بن الزبري فيما يزعمون وهرب جيش جرجري فبعث عبد اهللا السرايا وفرقها فأصابوا غنائم كثري
رأى ذلك رؤساء أهل أفريقية سألوه أن يأخذ منهم ماال على أن خيرج من بالدهم فقبل منهم ذلك ورجع إىل مصر 

  ومل يول على أفريقية أحدا وال اختذ هبا قريوانا

له ويروى أن جرجريا ملا نازله املسلمون القتال أبرز ابنته وكانت من أمجل النساء فقال من يقتل عبد اهللا بن سعد و
نصف ملكي وأزوجه ابنيت فبلغ ذلك عبد اهللا فقال أنا أصدق من العلج وأويف بالعهد من يقتل جرجريا فله ابنته 

  فقتله عبد اهللا بن الزبري فدفع إليه عبد اهللا ابنته
وذكر ابن عبد احلكم عن أبيه وابن عفري أن ابنة جرجري صارت لرجل من األنصار يف سهمه فأقبل هبا منصرفا قد 

  لها على بعري له فجعل يرجتزمح
  يا ابنة جرجري متشي عقبتك
  إن عليك باحلجاز ربتك
  لتحملن من قباء قربتك

  الرجز
فقالت ما تقول وسبته فأخربت بذلك فألقت بنفسها عن البعري الذي كانت عليه فاندقت عنقها فماتت فاهللا أعلم 

  أي ذلك كان
بعد إخراج اخلمس ثالثة آالف دينار للفرس ألفا دينار ولفارسه  وكانت غنائم املسلمني يومئذ أنه بلغ سهم الفارس

  ألف دينار وللراجل ألف وقسم لرجل من اجليش تويف بذات احلمام فدفع إىل أهله بعد موته ألف دينار
  وكان جيش عبد اهللا بن سعد ذلك الذي وقع له القسم عشرين ألفا

  بن نافع ويقال بل عبد اهللا بن الزبري وهو أصح وبعث عبد اهللا بالفتح إىل عثمان رضي اهللا عنه عقبة



وسار زعموا عبد اهللا بن الزبري على راحلته من أفريقية إىل املدينة عشرين ليلة وملا دخل على عثمان أخربه بلقائهم 
العدو ومبا كان يف تلك الغزوة فاعجب عثمان فقال له هل تستطيع أن خترب الناس هبذا قال نعم فأخذ بيده حىت 

  هى به إىل املنرب مث قال اقصص عليهم ما أخربتين به فتلكأ عبد اهللا بدأ مث تكلم بكالم أعجبهمانت
ويروى عن ابن شهاب أن عثمان ملا قال البن الزبري أتكلم الناس هبذا قال نعم يا أمري املؤمنني أنا أهيب لك مين هلم 

  كان أكره شيء إليه اخلطب وأحبفأمر عثمان فجمع الناس مث صعد املنرب فحمد اهللا وأثين عليه و
األشياء إليه ما كفي مث قال أيها الناس إن اهللا قد فتح عليكم أفريقية وهذا عبد اهللا بن الزبري خيربكم خبربها إن شاء 

  اهللا مث جلس على املنرب

  وقام ابن الزبري إىل جانب املنرب وكان أول من قام إىل جانبه فقال
الفرقة وجعلنا متحابني بعد البغضة واحلمد هللا الذي ال جتحد نعماؤه وال يزول ملكه له احلمد هللا الذي ألف بيننا بعد 

فاختاره بعلمه وائتمنه على وحيه فاختار } صلى اهللا عليه وسلم{احلمد كما محد نفسه وكما هو أهله ابتعث حممدا 
جاهدوا يف اهللا حق جهاده له من الناس أعوانا قذف يف قلوهبم تصديقه فآمنوا به وعزروه ووقروه ونصروه و

  فاستشهد اهللا منهم من استشهد على املنهاج الواضح والبيع الرابح وبقي منهم من بقي ال يأخذهم يف اهللا لومة الئم
أيها الناس رمحكم اهللا إنا خرجنا للوجه الذي قد علمتم فكنا مع خري وال ويل فحمد وقسم فعدل مل يفقد من بر 

ري بنا الربدين خيفض بنا يف الظهائر ويتخذ الليل محال يعجل الترحل من املنزل الفقري أمري املؤمنني شيئا كان يس
ويطيل اللباث يف املنزل املخصب الرحب فلم نزل على أحسن حالة يتعرفها قوم من رهبم حىت انتهى إىل أفريقية 

اعه ويصلح سالحه مث دعاهم فنزل منها حبيث يسمع صهيل اخليل ورغاء اإلبل وقعقعة السالح فأقام أياما جيم كر
إىل اإلسالم والدخول فيه فبعدوا منه وسأهلم اجلزية عن صغار والصلح فكانت هذه أبعد فأقام فيها ثالث عشرة ليلة 

} صلى اهللا عليه وسلم{يتأتى هبم وختتلف رسله إليهم فلما يئس منهم قام خطيبا فحمد اهللا وأثىن عليه مث ذكر النيب 
 ذكر فضل اجلهاد وما لصاحبه إذا صرب واحتسب مث هند لعدوه فقاتلهم أشد القتال يومه ذلك وأكثر الصالة عليه مث

وصرب الفريقان مجيعا وكانت بيننا وبينهم قتلى كثرية واستشهد اهللا رجاال من املسلمني فبتنا وباتوا للمسلمني 
خذنا مصافنا اليت كنا عليها بالقرآن دوي كدوي النحل وبات املشركون يف مالهيهم ومخورهم فلما أصبحنا أ

  باألمس وزحف بعضنا إىل بعض فأفرغ

اهللا علينا الصرب مث أنزل علينا النصر ففتحناها من آخر النهار فأصبنا غنائم كثرية فبلغ فيها اخلمس مخسمائة ألف 
نني وإىل املسلمني دينار وتركت املسلمني قد قرت أعينهم وقد أغناهم النفل ووسعهم احلق وأنا رسوهلم إىل أمري املؤم

أبشره وإياهم مبا فتح اهللا من البالد وأذل من املشركني فأمحد اهللا على آالئه وما أحل بأعدائه من بأسه الذي ال يرد 
  عن القوم اجملرمني

مث صمت وهنض إليه الزبري فقبل بني عينيه وقال يا بين إذا نكحت املرأة فانكحها على شبه أبيها أو أخيها تأتك 
  واهللا ما زلت تنطق بلسان أيب بكر الصديق حىت صمت بأحدمها

ويروى عن الزبري ملا أمر عثمان رمحه اهللا ابنه عبد اهللا بالقيام ليخرب الناس مبا شهد من فتح أفريقية أنه قال وجدت يف 
وأصاب نفسي على عثمان وقلت يقيم غالما من الغلمان ال يبلغ الذي حيق عليه والذي جيمل به فقام فتكلم فأبلغ 

  فما فرغ حىت مألهم عجبا
ويف كتاب سيف أن عثمان ملا وجه عبد اهللا بن سعد إىل أفريقية قال له إن فتح اهللا عليك أفريقية فلك مما أفاء اهللا 



عليك مخس اخلمس فلما انتهى إىل أفريقية فيمن معه لقيهم صاحبها فقاتلهم فقتله اهللا قتله عبد اهللا بن سعد وفتح اهللا 
هلها وجبلها واجتمعوا على اإلسالم وحسنت طاعتهم وقسم عبد اهللا على اجلند ما أفاء اهللا عليهم بعد أن أفريقية س

أخرج اخلمس فعزل منه لنفسه مخسه وبعث بأربعة أمخاسه إىل عثمان وضرب فسطاطا يف موضع القريوان ووفد وفد 
  إىل عثمان فشكوه فيما أخذ من اخلمس فقال عثمان أنا نفلته

  لنفل تبصرة وتدريب للرجال مث كتب إىل عبد اهللا بن سعد باستصالحهموإمنا ا
قال وكان عثمان قد أرسل معه عبد اهللا بن نافع بن عبد القيس وعبد اهللا ابن نافع بن احلصني الفهريني وأمرمها 

ب أفريقية وبعد باملسري إىل األندلس فيمن ندبه معهما من الرجال وأمرمها باالجتماع مع عبد اهللا بن سعد على صاح
ذلك يسريان اىل األندلس فلما كان االستيالء على صاحب أفريقية سارا من فورمها إىل األندلس وأتياها من قبل 

  البحر

  وكان عثمان رمحه اهللا تعاىل قد كتب إىل من انتدب إىل األندلس
  ركاء من يفتحها يف األجر والسالمأما بعد فإن القسطنطينية إمنا تفتح من قبل األندلس وإنكم إن مل تفتحوها كنتم ش
  وقال كعب يعرب البحر إىل األندلس أقوام يفتحوهنا يعرفون بنورهم يوم القيامة

  ذكر صلح النوبة

قال ابن عبد احلكم مث غزا عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح األساود وهم النوبة سنة إحدى وثالثني فقاتلته النوبة قتاال 
ية بن حديج وأيب مشر بن أبرهة وحيويل بن ناشرة فيومئذ مسوا رماة احلدق فهادهنم شديدا وأصيبت يومئذ عني معاو

  عبد اهللا بن سعد إذ مل يطقهم ويف ذلك اليوم يقول بعض من حضره
  مل تر عيين مثل يوم دمقله

  واخليل تغدو بالدروع مثقلة
  الرجز

ائة رأس وستني رأسا يف كل سنة ويقال بل قال وكان الذي صوحل عليه النوبة فيما ذكر بعض مشايخ املصريني ثالمث
على أربعمائة يف كل سنة منها لفيء املسلمني ثالمثائة وستون ولوايل البلد أربعون منها فيما زعم بعض املشايخ سبعة 

  عشر مرضعا
  مث انصرف عبد اهللا بن سعد عنهم

م قرأه قبل أن حيرق فإذا هو قال وذكر بعض املتقدمني أنه وقف بالفسطاط يف بعض الدواوين يعين على عهد هل
  حيفظ منه

إنا عاهدناكم وعاقدناكم أن توفونا يف كل سنة ثالمثائة رأس وستني رأسا وتدخلون بالدنا جمتازين غري مقيمني 
وكذلك ندخل بالدكم على أنكم إن قتلتم من املسلمني قتيال فقد برئت منكم اهلدنة وإن آويتم للمسلمني عبدا 

  ة وعليكم رد أباق املسلمني ومن جلأ إليكم من أهل الذمةفقد برئت منكم اهلدن
  وقال يزيد بن أيب حبيب وليس بينهم وبني أهل مصر عهد وال ميثاق وإمنا هي هدنة أمان بعضنا من بعض

  قال ابن هليعة وأبو حبيب والد يزيد وامسه سويد منهم



ة وال يباعون فقال الليث ال علم ملالك هبذا وقال الليث بن سعد وذكر له قول مالك بن أنس ال يشتري رقيق النوب
حنن أعلم به منه إمنا صوحلوا على أن نكف عنهم حربنا فقط وعلى أهنم يعطونا منهم رقيقا يف كل سنة وعلى أنا ال 

  مننع غزو غرينا فبذلك نشتريهم إمنا علينا الوفاء بأن ال حنارهبم فقط
  يقول بقوله يف النوبة وكلهم كان يشتريهمقال ابن عبد احلكم ومل أر أحدا من أصحاب مالك 

قال واجتمعت لعبد اهللا بن سعد البجة يف انصرافه من بالد النوبة على شاطى ء النيل فسأل عنهم فأخرب بشأهنم 
  فهان عليه أمرهم فنفذ وتركهم ومل يكن هلم عقد وال صلح وأول من صاحلهم عبيد اهللا بن أيب احلبحاب

  ذكر البحر والغزو فيه

الطربي عن سيف عن أشياخه قالوا أحل معاوية على عمر بن اخلطاب يف غزو البحر وقرب الروم من محص  ذكر
وقال إن قرية من قرى محص ليسمع أهلها نباح كالهبم وصياح دجاجهم حىت إذا كاد ذلك يأخذ بقلب عمر أحب 

إليه وإين أشتهي خالفها فكتب  أن يزود عنه فكتب إىل عمرو بن العاص صف يل البحر وراكبه فإن نفسي تنازعين
إليه عمرو بن العاص إين رأيت خلقا كبريا يركبه خلق صغري إن سكن خوف القلوب وإن حترك راع العقول يزداد 

  فيه اليقني قلة والشك كثرة هم فيه كدود على عود إن مال غرق وإن جنا فرق
  فلما جاءه كتاب عمرو كتب إىل معاوية

  بشريا ونذيرا ال أمحل فيه مسلما أبداال والذي بعث حممدا باحلق 
  ويف رواية أنه كتب إليه

إنا قد مسعنا أن حبر الشام يشرف على أطول شيء يف األرض يستأذن اهللا يف كل يوم وليلة أن يفيض على األرض 
أن  فيغرقها فكيف أمحل اجلنود يف هذا البحر الكافر املستصعب واهللا ملسلم واحد أحب إيل مما حوت الروم فإياك

  تتعرض يل وقد تقدمت إليك
  فلما ويل عثمان بن عفان مل يزل به معاوية حىت عزم على ذلك وقال له ال
  تنتخب الناس وال تقرع بينهم خريهم فمن اختار الغزو طائعا فامحله وأعنه

 صائفة ففعل ذلك معاوية واستعمل على البحر عبد اهللا بن قيس اجلاسي حليف بين فزارة فغزا مخسني غزاة من بني
وشاتية يف الرب والبحر ومل يغرق معه أحد يف البحر والنكب وكان يدعوا اهللا أن يرزقه العافية يف جنده وال يبتليه 
مبصاب أحد منهم ففعل اهللا ذلك له حىت إذا أراد اهللا أن يصيبه وحده خرج يف قارب طليعة فانتهى إىل الرب من 

تصدق عليهم فرجعت امرأة من السؤال إىل قريتها فقالت للرجال أرض الروم وعليه سؤال يعربون ذلك املكان ف
هل لكم يف عبد اهللا بن قيس قالوا وأين هو قالت يف املرفأ قالوا أي عدوة اهللا ومن أين تعرفني عبد اهللا بن قيس 

وحده  فوخبتهم وقالت أنتم أعجز مين أو خيفى عبد اهللا على أحد فبادروا فهجموا عليه فقاتلوه وقاتلهم فأصيب
وأفلت املالح حىت أتى أصحابه فجاءوا حىت أرفوا واخلليفة فيهم سفيان بن عوف األودي فخرج فقاتلهم فضجر 

وجعل يعبث بأصحابه ويشتمهم فقالت جارية عبد اهللا واعبد اهللا ما هكذا كان يقول حني يقاتل فقال سفيان وكيف 
وترك ما كان يقول وأصيب يف املسلمني يومئذ وقيل كان يقول قالت الغمرات مث ينجلني فجعل سفيان يقول ذلك 

  لتلك املرأة بأي شيء عرفته فقالت بصدقته أعطى كما يعطي امللوك ومل يقبض قبض التجار
  غزو معاوية بن أيب سفيان قربس



  وغزا معاوية بن أيب سفيان قربس سنة مثان وعشرين فيما ذكر الواقدي
ر وعليهم عبد اهللا بن سعد ابن أيب سرح حىت لقوا معاوية فكان على قال وهو أول من غزا الروم وغزاها أهل مص

  الناس
قال ابن عفري ومع معاوية امرأته فاخته بنت قرظه وكان معه أيضا يف غزاته أبو الدرداء وشداد بن أوس وأبو ذر 

نصارية فتوفيت وأم حرام األ} صلى اهللا عليه وسلم{وعبد اهللا بن عمرو بن العاص يف عدة من أصحاب رسول اهللا 
  هناك فقربها يستسقي به أهل قربس ويسمونه قرب املرأة الصاحلة

وأم حرام هذه هي خالة أنس بن مالك رضي اهللا عنه وحديثها مشهور يف نوم النيب ص يف بيتها مث استيقظ وهو 
ملوكا على  يضحك فسألته ما يضحكه فقال ناس من أميت عرضوا علي غزاة يف سبيل اهللا يركبون ثبج هذا البحر

األسرة أو مثل امللوك على األسرة فقالت يارسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم فدعا هلا مث وضع رأسه فنام مث 
استيقظ يضحك فسألته فقال ناس من أميت عرضوا علي مثل مقالته األوىل فقالت يا رسول اهللا ادع اهللا ان جيعلين 

أوال } صلى اهللا عليه وسلم{هي اليت عرضت على رسول اهللا  منهم قال أنت من األولني فكانت هذه الغزوة
  وخرجت أم حرام فيها فصرعت عن دابتها حني خرجت من البحر فهلكت

  قال ابن عمري وذلك العام بالشام عام قربس األول
وقيل إن معاوية توجه إليها من حصن عكا يف مائيت مركب قال وظفر معاوية يف هذه الغزاة وأخذ من األموال 

  واحللي ما ال حيصى
وقال جبري بن نفري ملا سبيناهم يعين أهل قربس نظرت إىل أيب الدرداء يبكي فقلت ما يبكيك يف يوم أعز اهللا فيه 

اإلسالم وأهله وأذل الكفر وأهله فضرب بيده على منكيب وقال ثكلتك أمك يا جبري ما أهون اخللق على اهللا إذا 
ة للناس هلم امللك إذ تركوا أمر اهللا فصاروا إىل ما ترى فسلط عليهم السباء تركوا أمره بينا هي أمة ظاهرة قاهر

  وإذا سلط السباء على قوم فليس هللا عز وجل هبم حاجة
وذكر الطربي أن معاوية ملا غزا قربس صاحل أهلها على جزية سبعة آالف دينار يؤدوهنا إىل املسلمني يف كل سنة 

ني أن حيولوا بينهم وبني ذلك على أن ال يغزوهم املسلمون وال يقاتلوا هم من ويؤدون إىل الروم مثلها ليس للمسلم
غزا من خلفهم يريد اخلروج إىل أرض املسلمني وعليهم أن يؤذنوا املسلمني مبسري عدوهم من الروم إليهم وعلى أن 

  يبطرق إمام املسلمني عليهم منهم
عثمان رمحه اهللا وإن يف العهد الذي بيننا وبينهم أال وذكر الواقدي أيضا مصاحلة معاوية أهل قربس يف والية 

  يتزوجوا يف عدونا من الروم إال بإذننا

  قال ويف هذه السنة يعين سنة مثان وعشرين غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض الروم

  غزوة ذات الصواري

د اهللا بن سعد بن أيب سرح ذكر الواقدي أن أهل الشام خرجوا وعليهم معاوية بن أيب سفيان وعلى أهل البحر عب
وخرج عامئذ قسطنطني بن هرقل ملا أصاب املسلمون منهم بأفريقية فخرجوا يف مجع مل ير الروم مثله قط منذ كان 

اإلسالم فخرجوا يف مخسمائة مركب فالتقوا هم وعبد اهللا بن سعد فأمن بعضهم بعضا حىت قرنوا بني سفن املسلمني 
  وأهل الشرك



ن احلدثان كنت معهم فالتقينا يف البحر فنظرنا إىل مراكب ما رأينا مثلها قط وكانت الريح قال مالك بن أوس ب
علينا فأرسينا ساعة وأرسوا قريبا منا وسكنت الريح عنا فقلنا األمن بيننا وبينكم قالوا ذلك لكم منا ولنا منكم قلنا 

واحدة وقالوا املاء فدنونا منهم فربطنا السفن إن أحببتم فالساحل حىت ميوت األعجل وإن شئتم فالبحر فنخروا خنرة 
بعضها ببعض حىت كنا حبيث يضرب بعضنا بعضا فقاتلنا أشد القتال ووثب الرجال على الرجال يضطربون 

بالسيوف ويتواجئون باخلناجر حىت رجعت الدماء إىل الساحل تضرهبا األمواج وطرحت األمواج جثث الرجال 
  ركاما

يوم أيضا رأيت الساحل وإن عليه ملثل الظرب العظيم من جثث الرجال وإن الدم وقال بعض من حضر ذلك ال
  للغالب على املاء

ولقد قتل يومئذ من املسلمني بشر كثري وقتل من الكفار ما ال حيصى وصربوا يومئذ صربا مل يصربوا يف موطن قط 
  مثله مث أنزل اهللا نصره على أهل

  ته يومئذ جراحات مكث فيها حينا جرحيااإلسالم واهنزم القسطنطني مدبرا وأصاب

وعن حنش الصنعاين قال ركب الناس البحر سنة إحدى وثالثني مع عبد اهللا بن سعد فلما بلغوا ذات الصواري لقوا 
مجوع الروم يف مخسمائة مركب أو ستمائة فيها القسطنطني بن هرقل فقال أشريوا علي قالوا انتظر الليلة فباتوا 

وبات املسلمون يصلون ويدعون اهللا مث أصبحوا وقد أمجع القسطنطني فقربوا سفنهم وقرب يضربون بالنواقيس 
املسلمون فربطوا بعضها إىل بعض وصف عبد اهللا املسلمني على نواحي السفن وأمرهم بقراءة القرآن وبالصرب 

يدا مث إن اهللا نصر ووثبت الروم يف سفن املسلمني على صفوفهم حىت نقضوها واقتتلوا على غري صفوف قتاال شد
املؤمنني فقتلوا منهم مقتلة عظيمة مل ينج من الروم إال الشريد وأقام عبد اهللا بذات الصواري أياما بعد هزمية القوم مث 

  أقبل راجعا
وذكر ابن عبد احلكم أن عبد اهللا بن سعد ملا نزل ذات الصواري أنزل نصف الناس مع بسر بن أيب أرطاه سرية يف 

  وا أتى آت إىل عبد اهللا فقال ما كنت فاعال حني ينزل بك ابن هرقل يف ألف مركب فافعله الساعةالرب فلما مض
قال وإمنا مراكب املسلمني مائتا مركب ونيف فقام فقال أشريوا علي فما كلمه رجل من املسلمني فجلس قليال 

ق شيء فأشريوا علي فقال رجل من أهل لترجع إليهم أفئدهتم مث استشارهم فما كلمه أحد مث فقال الثالثة إنه مل يب
( املدينة كان متطوعا أيها األمري إن اهللا تعاىل يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا واهللا مع الصابرين 

  )البقرة  ٢٤٩
 فقال عبد اهللا اركبوا باسم اهللا فركبوا وإمنا يف كل مركب نصف شحنته قد خرج النصف اآلخر مع بسر يف الرب
فلقوهم فاقتلوا بالنبل والنشاب وتأخر ابن هرقل لئال تصيبه اهلزمية وجعل ختتلف القوارب إليه باألخبار فقال ما 

  فعلوا
قالوا اقتتلوا بالنبل والنشاب قال غلبت الروم مث أتوه فقال ما فعلوا قالوا قد نفدت النبل والنشاب فهم يرمتون 

فعلوا قالوا نفذت احلجارة وربطوا املراكب بعضها ببعض يقتتلون  باحلجارة قال غلبت الروم مث أتوه فقال ما
  بالسيوف قال غلبت الروم

قال يزيد بن أيب حبيب وكانت السفن إذ ذاك تقرن بالسالسل عند القتال فقرن مركب عبد اهللا يومئذ وهو األمري 
بن يزيد العطيفي وكان يف مبركب من مراكب العدو فكاد مركب العدو جير مركب عبد اهللا إليهم فقام علقمة 



املركب مع عبد اهللا فضرب السلسلة بسيفه فقطعها فسأل عبد اهللا بعد ذلك امرأته بسيسة ابنة مجرة بن ليشرح بن 
عبد كالل وكانت معه يومئذ وكان الناس فيما خال يغزون بنسائهم من رأيت أشد الناس قتاال قالت علقمة صاحب 

إىل أبيها قال له إن علقمة قد خطبها وله علي فيها رأي فإن يتركها أفعل فكلم  السلسلة وكان عبد اهللا حني خطبها
  عبد اهللا علقمة فتركها فتزوجها عبد اهللا مث هلك عنها فتزوجها بعده علقمة مث هلك عنها فتزوجها كريب بن أبرهة

ابن هرقل يف ألف مركب وقال حممد بن الربيع إمنا مسيت غزوة ذات الصواري لكثرة املراكب اليت اجتمعت فيها 
  واملسلمون يف مائيت مركب ونيف فكثرت الصواري يف البحر فسميت ذات الصواري

  ويف بعض ما تقدم من األخبار ما يقتضي أن ذات الصواري موضع يسمى هكذا فاهللا تعاىل أعلم

  ي عنه وعن غريهذكر فتح العراق وما وااله على ما ذكره سيف بن عمرو وأورده أبو جعفر حممد بن جرير الطرب

صلى اهللا {ذكروا عن علي بن أيب طالب وعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قاال حض اهللا املسلمني على عهد نبيه 
على االستقامة على الدين وندهبم إىل فارس ووعدهم فتقدم إليهم يف ذلك من قبل غزوهم ليحثهم } عليه وسلم

سول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أنقلبتم على أعقابكم وليدرهبم فبدأ بالردة فقال وما حممد إال ر
فسمي من ثبت على دينه ) آل عمران  ١٤٤( ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا شيئا وسيجزي اهللا الشاكرين 

الشاكرين مث عاد يف وصف من ناهض منهم أهل الردة واملنافقون } صلى اهللا عليه وسلم{بعد موت رسول اهللا 
ر يف املؤمنني وإمنا يكلم اهللا عز وجل املؤمنني مبا يعين به املنافقني فقال تعاىل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منك حش

عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون 
فسماهم أحباء وأثاهبم حيث كانوا أذلة ) املائدة  ٥٤( ء واهللا واسع عليم لومة الئم ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشا

أرقة على املؤمنني أعزة أشدة على الكافرين جياهدون يعين جهادا بعد جهادهم أهل الردة يقاتلون من بعدهم أهل 
فهم الشاكرون وهم فارس وال خيافون ختويف من خيوفهم هذا فضل اهللا خيص به من يشاء واهللا واسع عليم عامل هبم 

  الفاضلون وهم املقربون وهم أحباء اهللا

وعن علي وابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله عز وجل وعدكم اهللا مغامن كثرية تأخذوهنا فعجل لكم اآليتني إىل 
مغامن فتوحا من لدن خيرب تلوهنا وتضمون ما فيها فعجل ) الفتح  ٢١ - ٢٠( قوله وكان اهللا على كل شيء قديرا 

لكم هذه أي عجل لكم من ذلك خيرب وكف أيدي الناس عنكم أيدي قريش بالصلح يوم احلديبية ولتكون آية 
للمؤمنني شاهدا على ما بعدها ودليال على إجنازها وأخرى مل تقدروا عليها أي على علم وقتها أفيئها عليكم فارس 

لقوادس والواقوصة واملدائن احلمر بالشام ومصر والروم قد أحاط اهللا هبا قضى اهللا هبا أهنا لكم منها األيام وا
  والضواحي فاجتمعت هذه الصفات فيمن قاتل فارس والروم وسائر األعاجم ذلك الزمان

  ذكر سيف

قال كان أول ملوك فارس قاتله املسلمون شريي بن كسرى وذلك أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه حيث فرغ من 
 بلدان من ارتد كتب إىل خالد بن الوليد وهو باليمامة أن ائذن للمسلمني يف أهل الردة وأقامت جنود املسلمني يف

القفل إال من أحب املقام معك وال تكرهن أحدا على القيام والتستعن يف شيء من حربك مبتكاره وادع من يليك 
حيا شيئا من ذلك فهو من متيم وقيس وبكر إىل موتان اليمامة فإن موات ما أفاء اهللا على رسوله هللا ولرسوله فمن أ



له ال يدخل ذلك يف شيء من موات كل بلد أسلم عليه أهله ففعل خالد فأنزل اليمامة من هؤالء األحياء من أقرن 
ببين حنيفة وملا أذن خالد يف القفل قفل الناس أهل املدينة ومن حوهلا وسائر من كان معه من أهل القبائل وبقي خالد 

ل املدينة من مزينة وجهينة وأسلم غفار وضمرة وأناس من غوث طيء ونبذ من عبد يف ألفني من القبائل اليت حو
  القيس

  وملا قفل من قفل وجه املثىن بن حارثة الشيباين ومذعور بن عدى العجلي

صلى اهللا عليه {وحرملة بن مريطة وسلمى بن القني احلنظليني ومها من املهاجرين واملثىن ومذعور ممن وفد على النيب 
فقدموا على أيب بكر رمحه اهللا فقال له حرملة وسلمى إنا معاشر بين متيم وبكر بن وائل قد دربنا بقتال  }وسلم

فارس وأشجيناهم حىت اختذوا اخلنادق وغبقوا املياه واختذوا املساحل يف القصور املشيدة وحتصنوا هبا منا فأذن لنا يف 
على ما غلبا عليه وكانا أول من قدم أرض فارس لقتال أهل  حرهبم فأذن هلما فوالمها على من تابعهما واستعملهما

فارس وكانا من املهاجرين ومن صاحلي الصحابة فنزال أطد ونعمان واجلعرانة يف أربعة آالف من متيم والرباب وكان 
  بادلقي بإزائهما النوشجان والفريمان بالوركاء فزحفوا إليهما فغلبومها على الوركاء وغلبا على هرمزجرد إىل فرات

وذكر سيف من طريق آخر أن املثىن ومذعورا ملا قدما على أيب بكر أستأذناه يف غزو أهل فارس وقاال إنا وإخواننا 
من بين متيم قد دربنا بقتاهلم وأخذنا النصف من أحد وثين كل موسم فأذن هلما ووالمها على من تابعهما 

 سارا هبم حىت قدما بالد فارس وكانا اول من قدمها لقتاهلم واستعملهما على ما غلبا عليه فسارا فجمعا مجوعهما مث
مها وحرملة وسلمى وقدم املثىن ومذعور يف أربعة آالف من بكر بن وائل وعنزة وضبيعة فنزل أحدمها خبفان ونزل 

واتصل  اآلخر باملهارق وعلى فرج الفرس مما يليهما شهربراز بن بندا فنفياه وغلبا على فرات بادقلي إىل السيلحني
  ما غلبا عليه وما غلب عليه سلمى وحرملة ويف ذلك يقول مذعور بن عدي

  غلبنا على خفان بندا وشيحة
  )إىل النخالت السحق فوق املهارق 

  وإنا لنرجوا ان جتول خيولنا بشاطي الفرات بالسيوف البوارق
  الطويل

  وقال املثىن يف ذلك
  دثانأال أبلغا شهرا وشهر مهاجر بأنا سنلقاه على احل

  فنحن سللنا شيحة يوم بارق إىل شر دار تنتوي ومكان
  الطويل

ويروي أن أبا بكر رمحه اهللا ملا بلغه ما كان من فتح حرملة وسلمى ومثىن ومذعور ما بني السيلحني إىل أسفل 
  الفرات متثل بقول اآلخر

  ومىت تسلف يف قبيل خطة تلق املنال مضاعفا أو موعبا
  ربوا عليك فلم جتد لك مقضباوإذا عقدت حببل قوم مرة ذ

  حيان الخطما حببل هضيمة أنفا الزمام فلم يقرا مركبا
  الكامل

وحكى عمر بن شبة عن شيوخه من أهل األخبار أن املثىن بن حارثة كان يغري على أهل فارس بالسواد فبلغ أبا بكر 



له قيس بن عاصم أما أنه غري خامل واملسلمني خربه فقال عمر من هذا الذي تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه فقال 
  الذكر وال جمهول النسب وال قليل العدد وال ذليل العمارة ذلك املثىن بن حارثة الشيباين

مث أن املثىن قدم على أيب بكر فقال له يا خليفة رسول اهللا ابعثين يف قومي فإن فيهم إسالما أقاتل هبم أهل فارس 
أبو بكر فقدم املثىن العراق فقاتل وأغار على أهل فارس ونواحي السواد وأكفك أهل ناحييت من العدو ففعل ذلك 

  حوال جمرما مث بعث أخاه مسعود بن حارثة إىل أيب بكر يسأله املدد ويقول
إنك إن أمددتين ومسعت بذلك العرب أسرعوا إيل وأذل اهللا املشركني مع أين أخربك يا خليفة رسول اهللا أن 

ال له عمر يا خليفة رسول اهللا أبعث خالد بن الوليد مددا للمثىن بن حارثة يكون قريبا من األعاجم ختافنا وتتقينا فق
أهل الشام فإن استغىن عنه أهل الشام أحل على أهل العراق حىت يفتح اهللا عليه قال فهذا الذي هاج أبا بكر رمحه اهللا 

  على أن يبعث خالد بن الوليد إىل العراق
العراق ملا قضى ما أراد قضاءه من اليمامة وكتب إىل املثىن ومذعور وسلمى  ويف حديث آخر انه واله حرب
  وحرملة بأن يسمعوا له ويطيعوا

  أخبار األيام يف زمان خالد بن الوليد رضي اهللا عنه
  وكانت ملن وليها الفضيلة والسابقة والقدمة ألهنم شركوا أهل القادسية والبويب وفضلوهم بواليتهم هذه 
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اخللفاء: كتاب  لثالثة  اهللا وا تضمنه من مغازي رسول  ء مبا    االكتفا
األندلسي: املؤلف لكالعي  لربيع سليمان بن موسى ا ا و   أب

وهذا كما اجتمعت للمهاجرين النصرة مع اهلجرة وفضلوا األنصار باهلجرة فروى الشعيب وهشام بن عروة قاال ملا 
بكر إين قد وليتك حرب العراق فاحشد من ثبت على اإلسالم وقاتل  فرغ خالد بن الوليد من اليمامة كتب إليه أبو

أهل الردة ممن بينك وبني العراق من متيم وقيس وأسد وبكر ابن وائل وعبد القيس مث سر حنو فارس واستنصر اهللا 
ند عز وجل وادخل العراق من أسفل العراق فابدأ بفرج اهلند وهو يومئذ األبلة وكان صاحبها يساجل أهل اهل

  والسند يف البحر ويساجل العرب يف الرب
وقال له تألف أهل فارس ومن كان يف مملكتهم من األمم وأنصفوا من أنفسكم فإنكم كنتم خري أمة أخرجت للناس 

  لنسأل اهللا أن جيعل من أحلقه بنا وصريه منا خري متبع بإحسان وإن فتح اهللا عليك فعارق حىت تلقى عياضا
  وهو بني احلجاز والنباج أن سر حىت تأيت وكتب إىل عياض بن غنم

املصيخ فاحشد من بينك وبينها ممن ثبت على إسالمه وقاتل أهل الردة فابدأ هبم مث ادخل العراق من أعالها فعارق 
  حىت تلقى خالدا

ده فاستمد خالد أبا بكر قبل خروجه من اليمامة فأمده بالقعقاع بن عمرو التميمي واستمده عياض قبل حتركه فأم
أبو بكر بعبد بن عوف احلمريي وقيل أليب بكر أمتد خالدا برجل قد أرفض عنه الناس فقال ال يهزم جيش فيه مثل 

  القعقاع وسيحشر من بينه وبني أهل العراق
وكتب خالد إىل حرملة وسلمى واملثىن ومذعور ليلحقوا به وأمرهم أن يغزوا جنودهم األبلة ليوم مساه مث حشد من 

لعراق فحشد مثانية آالف من مضر وربيعة إىل ألفني كانا معه فقدم يف عشرة آالف إىل مثانية آالف ممن بينه وبني ا
  كان مع األمراء األربعة فلقي هرمز يف مثانية عشرة ألفا

وفيما ذكره سيف من مسري خالد وعياض إىل العراق أن أبا بكر أمرمها أن يستبقا إىل احلرية فأيهما سبق إليها فهو 
على صاحبه وقال فإذا اجتمعتما باحلرية وفضضتما مساحل فارس وأمنتما أن يؤتى املسلمون من خلفهم فليكن  أمري

أحدكما ردءا لصاحبه وللمسلمني باحلرية وليقتحم اآلخر على عدو اهللا وعدوكم من أهل فارس دارهم ومستقر 
  عزهم باملدائن

رة على الدنيا جيمع اهللا لكم بطاعته الدنيا إىل اآلخرة وال تؤثروا وكتب إليهما استعينوا باهللا واتقوه وآثروا أمر اآلخ
  الدنيا فتعجزكم ويسلبكم اهللا مبعصيته الدنيا واآلخرة فما أهون العباد على اهللا إذا عصوه

قال وملا عزم خالد على املسري من اليمامة إىل العراق سأل عن األدلة فأتى بنفر فسأل عن أمسائهم فتفاءل منهم إىل 
  ثالثة بأمسائهم ظفر بن عمرو السعدي ورافع بن عمرية الطائي ومالك بن عباد األسدي

وجدد خالد التعبئة فعبأ الناس تعبئة مستأنفة غري اليت دخل هبا اليمامة ونصب جلنده أعالما غري الذين كانوا 
  أعالمهم وذلك أن أعالمهم الذين دخل

لصحابة مث توخى منهم الكماة فاستعمل على مضر القعقاع بن هبم اليمامة قفلوا فوضع رجاال مكاهنم وتوخى ا
عمرو وعلى ربيعة فرات بن حيان وعلى قضاعة وضم إليهم أهل اليمن جرير بن عبد اهللا احلمريي أخا األقرع بن 

إىل اليمن وجعل على القبائل دون ذلك على نصف خندق فارس } صلى اهللا عليه وسلم{عبد اهللا رسول رسول اهللا 



بكري بن عبد اهللا الليثي وعلى النصف اآلخر معقل بن مقرن املزين وعلى قيس عيالن وعلى غطفان ومن  أطالل
يالقيهم إىل سعد بن قيس سعد بن عمارة التغليب وعلى هوازن ومن يالقيهم إىل خصفة أبا حنش بن ذي اللحية 

ر بن وائل عتيبة بن النهاس واللهازم العامري وضم جديلة إليهم وهم عمرو بن قيس بن عيالن وعلي اللهازم من بك
عجل وتيم الالت وقيس بن ثعلبة وعنزة وعلى الدعائم وهم شيبان بن ثعلبة وذهل بن ثعلبة وضبيعة بن ربيعة 

ويشكر بن ربيعة يشكر بن بكر بن مطر بن عامر الشيباين وعلى قضاعة احلارث بن مرة اجلهين وعلى اليمن مالك 
  خليل بن مهلهل وهؤالء حتت أيدي أولئك الثالثةبن مرة الرهاوي وابن زيد ا

واستعمل على املقدمات املثىن بن حارثة وعلى اجملنبات عدي بن حامت وعاصم بن عمرو أخا القعقاع وعلى الساقة 
بسر بن أيب رهم اجلهين صاحب جبانة بسر واستخلف على اليمامة وهوايف قيس ومتيم سربة بن عمرو العنزي وكل 

  ة وقدمة وخرج قاصدا اهلرمز واألبلةمن أمر له صحب
وقال املغرية بن عتبة قاضي الكوفة فرق خالد خمرجه من اليمامة جنده ثالث فرق ومل حيملهم على طريقة واحدة 
فسرح املثىن قبله بيومني ودليله ظفر وسرح عديا وعاصما و دليالمها مالك بن عباد وسامل بن نصر أحدمها قبل 

  دليله رافع فواعدهم مجيعا احلفري ليجتمعوا فيه وليصادموا به عدوهمصاحبه بيوم وخرج خالد و
  وكان فرج اهلند أعظم فروج فارس شأنا وأشده شوكة وكان صاحبه حيارب العرب يف الرب واهلند يف البحر

  وعن الشعيب قال كتب خالد إىل هرمز قبل خروجه وهرمز صاحب الثغر يومئذ

قومك الذمة وأقر باجلزية وإال فال تلومن إال نفسك فقد جئتك بقوم حيبون أما بعد أسلم تسلم أو اعقد لنفسك و
  املوت كما حتبون احلياة

وملا قدم كتاب خالد على هرمز كتب باخلرب إىل شريي بن كسرى وإىل أزدشري بن شريي ومجع مجوعه مث تعجل إىل 
وبلغه اهنم تواعدوا احلفري فعاج يبادر الكواظم يف سرعان أصحابه ليتلقى خالدا وسبق حلبته فلم جيد طريق خالد 

خالدا إليه فنزله فعبأ به وجعل على جمنبتيه أخوين يالقيان أزدشري وشريي آل أزدشري األكرب يقال هلما قباذ وأنو 
شجان فاقترنوا يف السالسل فقال من مل ير ذلك ملن رآه قيدمت أنفسكم لعدوكم فال تفعلوا فإن هذا طائر سوء 

نتم فتحدثوننا أنكم تريدون اهلرب فلما أتى اخلرب خالدا مبنزل هرمز أمال الناس إىل كاظمة وبلغ فأجابوهم أما أ
  ذلك هرمز فبادره إليها فنزهلا وهو حسري

وكان من أسوء أمراء ذلك الفرج جوارا للعرب فكل العرب عليه مغيظ وقد كانوا يضربونه مثال يف اخلبث واملكر 
  من هرمز وتعبأ هو وأصحابه واملاء يف أيديهم حىت قالوا أخبث من هرمز وأمكر

وقدم خالد فنزل على غري ماء فقالوا له يف ذلك فأمر مناديه فنادى أال أنزلوا وحطوا أثقالكم مث جالدوهم على املاء 
فلعمري ليصرين املاء ألصرب الفريقني وأكرم اجلندين فحطت األثقال واخليل وقوف وتقدم الرجل مث زحف إليهم 

قاهم فاقتتلوا وأرسل اهللا سبحانه سحابة فأغدرت ماء وراء صف املسلمني فقواهم هبا وما ارتفع النهار ويف حىت ال
  الغائط مقترن

وأرسل هرمز أصحابه ليغدروا خبالد مث خرج فنادى رجل أين خالد وقد عهد إىل فرسانه عهده فلما برز خالد نزل 
تقيا فاختلفا ضربتني واحتضنه خالد ومحلت حامية هرمز وغدرت هرمز ودعاه إىل الرباز فربز خالد ميشي إليه فال

  فاستلحموا خالدا فما شغله ذلك عن قتله
ومحل القعقاع بن عمرو واستلحم محاة هرمز فأتاهم وخالد مياصعهم فاهنزم أهل فارس وركب املسلمون أكتافهم إىل 

  ات السالسلالليل ومجع خالد الرثاث والسالسل فكان وقر بعري ألف رطل فسميت ذ



قال وكان أهل فارس جيعلون قالنسهم على قدر أحساهبم يف عشائرهم فمن مت شرفه فقيمة قلنسوتة مائة ألف ومتام 
شرف أحدهم أن يكون من البيوتات السبعة فكان هرمز ممن مت شرفه فكانت قيمة قلنسوته مائة ألف فنفلها أبو بكر 

  رمحه اهللا خالدا وكانت مفصلة باجلوهر
نظلة بن زياد بن حنظلة ملا تراجع الطلب من ذلك اليوم نادى منادي خالد بالرحيل وسار بالناس وأتبعته وقال ح

األثقال حىت نزل موضع اجلسر األعظم من البصرة اليوم وقد أفلت قباذ وأنو شجان وبعث خالد بالفتح وما بقي 
من اليمامة يف ألفني وحشرت من ربيعة من األمخاس وبالفيل وقرى ء الفتح على الناس فلما قرى ء فيه خرجت 

ومضر مثانية آالف فقدمت يف عشرة آالف على مثانية آالف مع األمراء األربعة املثين ومذعور وحرملة وسلمى متثل 
  أبو بكر رضي اهللا عنه

  متنانا ليلقانا بقوم
  ختال بياض المهم السرابا
  فقد القيتنا فأريت يوما

  عماسا مينع الشيخ الشرابا
  علقما منا حبلوتبدل 

  ينسيك الغنيمة واإليابا
  إذا خرجت سوالفهن زورا
  كأن على حواركهن غابا
  عليها كل متصل مبجد

  من اجلهتني يلتهب التهابا
  الوافر

  وملا قدم زر بن كليب بالفيل مع األمخاس فطيف به يف املدينة لرياه الناس
  عا فرده أبو بكر رضي اهللا عنه مع زرجعلت ضعيفات النساء يقلن أمن خلق اهللا ما نرى ورأينه مصنو

وعن زياد بن حنظلة قال إين لباملدينة وقد قدمتها وافدا من البحرين إذ أرسل إيل أبو بكر وقد قدم عليه اخلرب بوقعة 
ذات السالسل فقال يل أمل تعلم أنه كان من الشأن ذيت وذيت وأن خالدا ألقى هرمز فاستلحم وأن القعقاع 

  فلاستلحم فقتلهم وتن
قال زياد فأقبلت على نفسي أحدثها فقلت اخلليفة وفراسته وذكرت قوله وال يهزم جيش فيهم مثل هذا فما راعين 

إال وأبو بكر يقول أين أنت يا زياد أما أن خالدا سيتغري له ويتنكر مث يراجع ويعرف احلق فاستنكره القعقاع بعد 
  يعاتبه ومل يكن إال ذلك ذلك ووقع بينهما ما يقع بني الناس حىت قال القعقاع

  منعتك من قرين قباذ وليتين

  تركتك فاستذكت عليك املعاتب
  عطفت عليك املهر حىت تفرجت

  وملت من الطعن الدراك الرواجب
  أجالدهم واخليل تنحط يف القنا
  وأنت وحيد قد حوتك الكتائب



  وكائن هزمنا من كتيبة قاهر
  وكم عجمتنا يف احلروب العجائب

  الطويل
ل خالد موضع اجلسر األعظم اليوم بالبصرة بعث املثىن بن حارثة يف آثار القوم فمضى حىت انتهى إىل هنر وملا نز

املرأة وإىل احلصن الذي فيه املرأة فخلف املثىن بن حارثة عليها من حاصرها يف قصرها ومضى املثىن واسلمت 
م لتقدم أيب بكر فيهم وسيب أوالد املقاتلة الذين فتزوجها املثىن ومل حيرك خالد وأمراؤه الفالحني يف شيء من فتوحه

  كانوا يقومون بأمور األعاجم وأقر من مل ينهض من الفالحني وجعل هلم الذمة
  وبلغ سهم الفارس يوم ذات السالسل والثين ألف درهم والراجل على الثلث من ذلك

  حديث الثين واملذار
  قال الناس صفر األصفار فيه يقتل كل جبار على جممع األهناروكانت وقعة املذار يف صفر سنة اثنيت عشرة ويومئذ 

وملا كتب هرمز إىل ملكهم بكتاب خالد إليه مبسريه من اليمامة حنوه أمده بقارن بن قربانس فخرج من املدائن ممدا 
لفالل السواد  هلرمز حىت إذا انتهى إىل املذار بلغته اهلزمية وانتهى إليه الفالل فتذامروا قال فالل األهواز وفارس

واجلبل إن افترقتم مل جتتمعوا بعدها أبدا فاجتمعوا على العدو مرة واحدة فهذا مدد امللك وهذا قارن لعل اهللا يديلنا 
ويشفينا من عدونا وندرك بعض ما أصابوا منا ففعلوا وعسكروا باملذار واستعمل قارن على جمنبتيه قباذ وأنوشجان 

فعند ذلك قسم خالد الفيء على من أفاء اهللا عليه ونفل من اخلمس ما شاء اهللا وبعث فأرسل املثىن إىل خالد باخلرب 
مع الوليد بن عقبة ببقيته وبالفتح إىل أيب بكر وباخلرب عن القوم وباجتماع املغيث منهم واملغاث إىل الثين وهو النهر 

لوا على حنق وحفيظة وخرج قارن يدعوا وخرج خالد سائرا إليهم حىت ينزل املذار فالتقوا وخالد على تعبئته فاقتت
  للرباز فربز له خالد وأبيض الركبان معقل بن األعشى بن النباش فابتداره فسبقه إليه معقل

فقتله وقتل عاصم أنو شجان وقتل عدي قباذ وكان شرف قارن قد انتهى مث مل يقاتل املسلمون بعده أحدا انتهى 
  شرفه يف األعاجم

فضموا السفن ومنعت املياه املسلمني من طلبهم وأقام خالد باملذار وسلم األسالب ملن  وقتلت فارس مقتلة عظيمة
  سلبها بالغة ما بلغت وقسم الفيء ونفل من األمخاس ما نفل يف أهل البالء وبعث ببقيتها إىل أيب بكر رضي اهللا عنه

عاصم وعدي سلب أنو شجان  وعن الشعيب قال دفع خالد إىل أبيض الركبان سلب قارن وقيمته مائة ألف وإىل
  وقباذ وقيمة سلب كل واحد منهما ثالثة أرباع الشرف

وعن أيب عثمان قال قتل ليلة املذار ثالثون ألفا سوى من غرق ولوال املياه أليت على آخرهم ومل يفلت منهم من 
  أفلت إال عراة أو أشباه العراة

  اآلخرة أعظم من اليت قبلها قال الشعيب مل يلق خالد أحدا بعد هرمز إال كانت الوقعة

وأقام خالد بالثين يسيب عياالت املقاتلة ومن أعاهنم وأقر الفالحني ومن أجاب إىل اخلراج من مجيع الناس بعدما دعوا 
وكل ذلك أخذ عنوة ولكن دعوا إىل اجلزاء فأجابوا وتراجعوا وصاروا ذمة صارت أرضهم خراجا وكذلك جرى 

  من ذلك السيب كان حبيب أبو احلسن البصري وكان نصرانياما مل يقسم فإذا اقتسم فال و
وقال عزيز بن مكنف مل يدع خالد بعد هرمز أحدا من األعاجم حىت هلك أزدشري إال أن يدعوا قوما بعدما يغلبهم 

  على أرضهم وجيليهم عنها إىل اجلزاء والذمة فريد عليهم أرضهم فيصريوا ذمة مامل تقتسم وبذلك جرت السنة



  الد على اجلزاء سويد بن مقرن املزين وأمره بنزول احلفري وأمرهوأمر خ
  ببث عماله ووضع يديه يف اجلباية وأقام لعدوه يتحسس األخبار

  وقال عاصم بن عمرو يف ذلك من أبيات
  فلم أر مثل يوم السيب حىت
  رأيت الثين ختضبه الدماء
  وألوت خيلنا ملا التقينا
  بقارن واألمور هلا انتهاء

  الوافر
  حديث الوجلة وهي مما يلي كسكر من الرب

  وكانت يف صفر سنة اثنيت عشرة
قالوا ملا وقع اخلرب إىل أردشري مبصاب قارن وأهل املذار أرسل األندرزعر وكان فارسيا من مولدي السواد وتنائهم 

من أيام شهرهم وذلك  ومل يكن ممن ولد يف املدائن وال نشأ هبا وأرسل هبمن جاذوية يف أثره وكان رافد فارس يف يوم
أهنم بنوا شهورهم كل شهر على ثالثني يوما فكان ألهل فارس يف كل يوم رافد نصب لذلك يرفدهم عند امللك 

فكان هبمن أحدهم فخرج األنذرزعر سائرا من املدائن حىت أتى كسكر مث جازها إىل الوجلة وخرج هبمن جاذوية يف 
د حشد األنذرزعر من بني احلرية وكسكر من عرب الضاحية أثره فأخذ غري طريقة فسلك أوسط السواد وق

  والدهاقني فعسكروا إىل جنب عسكره بالوجلة فلما اجتمع له ما أراد واستتم له
  أعجبه ما هو فيه وأمجع السري إىل خالد

خلف  وملا بلغ خالدا خربه ونزوله الوجلة نادى بالرحيل وخلف سويد بن مقرن وأمره بلزوم احلفري وتقدم إىل من
بأسفل دجلة وأمرهم باحلذر وقلة الغفلة وترك االغترار وخرج سائرا يف اجلنود حنو الوجلة حىت نزل على األنذرزعر 
وجنوده ومن تأشب إليه فاقتتلوا قتاال شديدا هو أعظم من قتال الثين حىت ظن الفريقان أن الصرب قد فرغ واستبطأ 

 عليهم بسر بن أيب رهم وسعيد بن مرة العجلي فخرج الكمني من خالد كمينه وكان قد وضع هلم كمينا يف ناحيتني
وجهني فاهنزمت صفوف األعاجم وولوا وأخذهم خالد من بني أيديهم والكمني من خلفهم فلم ير رجل منهم مقتل 

صاحبه ومضى األنذرزعر يف هزميته فمات عطشا وقام خالد يف الناس خطيبا يرغبهم يف بالد العجم ويزهدهم يف 
د العرب وقال أال ترون إىل الطعام كالتراب واهللا لو مل يلزمنا اجلهاد يف اهللا والدعاء إليه ومل يكن إال املعاش لكان بال

  الرأي أن نقارع على هذا الريف حىت نكون أوىل به ونويل اجلوع واإلقالل من تواله ممن تثاقل عما أنتم عليه
ذراري املقاتلة ومن أعاهنم ودعا أهل األرض إىل اجلزاء والذمة وسار خالد يف الفالحني سريته فلم يقتلهم وسىب 

  فتراجعوا
  وبارز خالد يوم الوجلة رجال من أهل فارس يعدل بألف رجل فقتله فلما فرغ اتكأ عليه ودعا بغذائه

  وقال خالد يذكر ذلك اليوم
  هنكناهم هبا حىت استجاروا
  ولوال اهللا مل يرزوا قباال
  افولوا اهللا نعمته وقولو
  أال باهللا حنتضر القتاال



  الوافر
  وقال القعقاع يف ذلك وأثىن على املسلمني

  ومل أر قوما مثل قوم رأيتهم
  على وجلات الرب أمحى وأجنبا
  وأقتل للرواس يف كل جممع

  اذا صعصع الدهر اجلموع وكبكبا
  فنحن حبسنا بالزمازم بعدما

  أقاموا لنا يف عرصة الدار ترقبا
  طلققتلناهم ما بني قلع م

  إىل القيعة الغرباء يوما مطنبا
  الطويل

  حديث أليس وهي على صلب الفرات

وملا أصاب خالد من أصاب يوم الوجلة من بكر بن وائل من نصاراهم الذين أعانوا أهل فارس غضب هلم نصارى 
لناس على قومهم فكاتبوا األعاجم وكتابتهم األعجمفاجتمعوا إىل أليس وعليهم عبد األسود العجلي وكان أشد ا

أولئك النصارى مسلموا بين عجل عتيبة بن النهاس وسعيد بن مرة وفرات ابن حيان واملثىن بن الحق ومذعور بن 
  عدي

وكتب أردشري إىل هبمن جاذويه أن سر حىت تقدم أليس جبيشك إىل من اجتمع هبا من فارس ونصارى العرب فقدم 
وجندك عن قتال القوم حىت أحلق بك إال أن يعجلوك فسار هبمن أمامه جابان وأمره باحلث وقال له كفكف نفسك 

جابان حنو أليس وانطلق هبمن إىل أردشري ليحدث به عهدا ويستأمره فيما يريد أن يشري به فوجده مريضا فعرج 
عليه وأخلي جابان بذلك الوجه ومضى جابان حىت انتهى إىل أليس فنزل هبا واجتمعت إليه املساحل اليت كانت بإزاء 

عرب وعبد األسود يف نصارى بين عجل وتيم الالت وضبيعة وعرب الضاحية من أهل احلرية وكان أجبر بن جبري ال
نصرانيا فساند عبد األسود وكان خالد بلغه جبمع عبد األسود وأجبر وزهري فيمن تأشب إليهم فنهد إليهم وال يشعر 

  ونصاراهم بدنو جابان وليست خلالد مهة إال من جتمع له من عرب الضاحية
وملا طلع خالد على أليس قالت األعاجم جلابان أنعاجهم أو نغدي الناس وال نريهم أنا حنفل هبم مث نقاتلهم بعد 

الفراغ فقال جابان إن تركوكم والتهاون هبم فتهاونوا ولكن ظين أن سيعاجلوكم ويعجلوكم عن طعامكم فعصوه 
فوا عليها فلما انتهى خالد إليهم أمر حبط األثقال فلما وضعت وبسطوا البسط ووضعوا األطعمة وتداعوا إليها وتوا

توجه إليهم ووكل خالد بنفسه حوامي حيمون ظهره مث برز أمام الصف فنادى أين أجبر أين عبد األسود أين مالك 
ينهم بن قيس رجل من خدره فنكلوا عنه مجيعا إال مالكا فربز له فقال له خالد يا ابن اخلبيثة ما جرأك علي من ب

  وليس فيك وفاء
  وقال

  أنا ابن ذات احلسب املمذوق
  إنك يف ضيق أشد الضيق

  الرجز



وضربه فقتله وأجهض األعاجم عن طعامهم قبل أن يأكلوه فقال هلم جابان أمل أقل لكم يا قوم ال واهللا ما دخلتين من 
نفرغ منهم مث نعود إليها فقال  رئيس وحشة قط حىت كان اليوم فقالوا جتلدا حيث مل يقدروا على األكل ندعها حىت

جابان وأيضا أظنكم واهللا هلم وضعتموها وأنتم ال تشعرون فاآلن فأطيعوين ومسوها فإن كانت لنا فأهون هالك وإن 
  كانت علينا كنا قد صنعنا شيئا وأبلينا عذرا فقالوا ال إال اقتدارا عليهم

ئته يف األيام اليت قبلها فاقتتلوا قتاال شديدا واملشركون وجعل جابان على جمنبتيه عبد األسود وأجبر وخالد على تعب
يزيدهم كلبا وشدة ما يتوقعون من قدوم هبمن فصابروا املسلمني للذي كان يف علم اهللا أن يصريهم إليه وحرب 
املسلمون عليهم وقال خالد اللهم لك علي إن منحتنا أكتافهم أن الاستبقي منهم أحدا قدرنا عليه حىت أجري 

هم بدمائهم مث إن اهللا عز وجل كشفهم للمسلمني ومنحهم أكتافهم فأمر خالد منادية فنادى يف الناس األسر ال هنر
  تقتلوا إال من امتنع فأقبلت اخليول هبم أفواجا مستأسرين يساقون

ىت انتهوا سوقا وقد وكل هبم رجاال يضربون أعناقهم يف النهر ففعل ذلك هبم يوما وليلة وطلبوهم الغد وبعد الغد ح
إىل النهرين ومقدار ذلك من كل جوانب أليس فضرب أعناقهم وكانت على النهر أرحاء فطحنت باملاء وهو أمحر 

  قوت العسكر ثالثة أيام وهم مثانية عشر ألفا أو يزيدون
وملا رجع املسلمون من طلبهم ودخلوا عسكرهم وقف خالد على الطعام الذي كان املشركون قدموه لغدائهم 

إذا أتى على طعام } صلى اهللا عليه وسلم{لوا عنه فقال للمسلمني قد نفلتكموه فهو لكم وقد كان رسول اهللا فأعج
مصنوع نفله فقعد الناس على ذلك لعشائهم بالليل وجعل من ال يرد االرياف وال يعرف الرقاق يقول ما هذا 

برقيق العيش فيقولون نعم فيقول هو هذا الرقاع البيض وجعل من قد عرفها جييبهم ويقول هلم مازحا هل مسعتم 
  فسمي الرقاق

نفل الناس يوم خيرب اخلبز والطبيخ والشواء وما أكلوا } صلى اهللا عليه وسلم{وعن خالد بن الوليد أن رسول اهللا 
  غري ذلك يف بطوهنم غري متأثليه

يب بكر رضي اهللا عنه باخلرب وبعث خالد باخلرب مع رجل يدعى جندال من بين عجل وكان دليال صارما فقدم على أ
وبفتح أليس وبقدر الفيء وبعدة السيب ومبا حصل من األمخاس وبأهل البالء من الناس فلما رأى أبو بكر صرامته 

  وثبات خربه قال ما امسك قال جندل فقال أبو بكر ويها جندل
  نفس عصام سودت عصاما

  وعلمته الكر واإلقداما
  الرجز

  ولدت لهوأمر له جبارية من السيب ف
وكان خالد وجنده هم جند املسلمني وكتيبة اإلسالم هبم فض اهللا أهل فارس ورعبهم وما زالت بعدها مرعوبة 

  منتشرة مل يأتوا يف وقعة مبثل ذلك اجلد والصرب إىل أن فارقهم خالد إىل الشام
  وبلغت قتالهم يوم أليس سبعني ألفا جلهم من أمغيشيا ويف ذلك يقول األسود بن قطبة

  قتلنا منهم سبعني ألفا
  بقية حرهبم غب اإلسار

  سوى من ليس حيصى من قتيل
  ومن قد غال جوالن الغبار



  الوافر
وقال خالد بن الوليد ملا افتتح احلرية لقد قاتلت يوم مؤتة فانقطع يف يدي تسعة أسياف وما لقيت قوما كقوم لقيتهم 

  من أهل فارس وما لقيت من أهل فارس قوما كأهل أليس
  ث أمغيشيا وكيف أفاءها اهللا بغري قتالحدي

وملا فرغ خالد من وقعة أليس هنض فأتى على أمغيشيا وقد أعجلهم عما فيها وقد جال أهلها وتفرقوا يف السواد 
فأمر خالد هبدمها وهدم كل شيء كان يف حيزها وكانت مصرا كاحلرية وكان فرات بادلقي ينتهي إليها وكان أليس 

  فيها ما مل يصيبوا قط قبله مثلهمن مساحلها فأصابوا 
  وبلغ سهم الفارس ألف ومخسمائة سوى األنفال اليت نفلها أهل البالء

وملا بلغ ذلك أبا بكر قال يا معشر قريش عدا أسدكم على األسد فغلبه على خراذيله أعجز النساء أن ينسأن مبثل 
  خالد

  ريةحديث يوم املقر وفم فرات بادلقي مع ما يتصل به من حديث احل

  ذكر أن اآلزادبة كان مرزبان احلرية من زمان كسرى إىل ذلك اليوم

وكانوا ال ميد بعضهم بعضا إال بإذن امللك فلما أخرب خالد أمغشيا علم أنه غري متروك فتهيأ حلرب خالد وقدم ابنه 
  مث خرج يف أثره فعسكر خارجا من احلرية وأمر ابنه بسد الفرات

غيشيا ومحل الرجل يف السفن مع األثقال واألنفال مل يفجأ خالد إال والسفن جوانح وملا استقبل خالد من أمر أم
فارتاعوا لذلك فقال املالحون إن أهل فارس فجروا األهنار فسلك املاء على غري طريقه فال يأتينا املاء إال بسد األهنار 

اهم وهم آمنون غارته تلك الساعة فأنا فتعجل خالد يف اخليل حنو اآلذادبة فلقي على فم العتيق خيال من خيلهم فج
مهم باملقر مث سار من فوره وسبق األخبار إىل ابن اآلزادبه حىت يلقاه وجنوده بفم فرات بادقلي فاقتتلوا فأنامهم 

  خالد وفجر الفرات وسد األهنار فسلك املاء سبيله
قدم خالد اخلورنق وقد قطع مث قصد خالد للحرية واستلحق أصحابه وسار حىت ينزل بني اخلورنق والنجف ف

  اآلزادبه الفرات هربا من غري قتال وإمنا جرأه على اهلرب أن اخلرب وقع إليه مبوت أردشري ومبصاب ابنه وكان
عسكره بني الغريني والقصر األبيض وملا تتام أصحاب خالد إليه باخلورنق خرج منه حىت يعسكر يف موضع عسكر 

يض وأهل احلرية متحصنون فأدخل خالد احلرية اخليل من عسكره وأمر بكل قصر اآلزادبه بني الغربني والقصر األب
رجال من قواده أهله ويقاتلهم فكان ضرار بن األزور حماصرا للقصر األبيض وفيه إياس بن قبيصة الطائي وكان 

عشرة إخوة ضرار بن اخلطاب حماصرا قصر الغريني وفيه عدي بن عدي املقتول وكان ضرار بن مقرن املزين عاشر 
له حماصرا قصر بين مازن وفيه ابن أكال وكان املثىن حماصرا قصر بين بقيلة وفيه عمرو بن عبد املسيح فدعوهم 

  مجيعا وأجلوهم يوما فأىب أهل احلرية وجلوا فناوشهم املسلمون

 متكنوا عدوكم من وعهد خالد إىل أمرائه أن يبدءوا بالدعاء فإن قبلوا قبلوا منهم وإن أبوا أجلوهم يوما وقال ال
  آذانكم فيتربصوا بكم الدوائر ولكن ناجزوهم وال ترددوا املسلمني عن قتال عدوهم

فكان أول القواد أنشب القتال بعد يوم أجلوهم فيه ضرار بن األزور وكان على قتال القصر األبيض فأصبحوا وهم 
اروا املنابذة فقال ضرار ارشقوهم فدنوا منهم مشرفون فدعاهم إىل إحدى ثالث اإلسالم أو اجلزاء أو املنابذة فاخت



فرشقوهم بالنبل فأعروا رءوس احليطان مث بثوا غارهتم فيمن يليهم وصبح أمري كل قوم أصحابه مبثل ذلك فافتتحوا 
الدور والديران وأكثروا القتل فتنادى القسيسون والرهبان ياأهل القصور ما يقتلنا غريكم فنادى أهل القصور يا 

  عرب قد قبلنا واحدة من ثالث فدعونا وكفوا عنا حىت تبلغونا خالدامعشر ال
وكان أول من طلب الصلح عمرو بن عبد املسيح بن قيس بن حيان بن احلارث وهو بقيلة وإمنا مسي بقيلة ألنه 

  خرج على قومه يف بردين أخضرين فقالوا يا حار ما أنت إال بقيلة خضراء مث تتابعوا على ذلك فخرج

قصر إىل من كان عليه من أمراء خالد فأرسلوهم إليه مع كل رجل منهم ثقة من قبل مرسله فخال خالد  وجوه كل
بأهل كل قصر منهم دون اآلخرين وبدأ بأصحاب عدي بن عدي وقال وحيكم ما أنتم أعرب فما تنقمون من 

عربة فقال لو كنتم كما العرب أو عجم فما تنقمون من اإلنصاف والعدل فقال له عدي بل عرب عاربة وأخرى مت
تقولون مل حتادونا وتكرهوا أمرنا فقال له عدي ليدلك على ما تقول أنه ليس لنا لسان إال بالعربية فقال صدقت 

اختاروا واحدة من ثالث إما أن تدخلوا يف ديننا فلكم مالنا وعليكم ما علينا إن هنضتم وهاجرمت أو أقمتم يف 
ملناجزة فقد واهللا أتيتكم بقوم هم أحرى على املوت منكم على احلياة فقال بل دياركم أو اجلزية أو املنابذة وا

نعطيكم اجلزية فقال خالد تبا لكم وحيكم إن الكفر فالة مضلة فأمحق العرب من سلكها فلقيه دليالن أحدمها عريب 
اهلدايا وبعث بالفتح فتركه واستدل األعجمي فصاحلوه على مائة ألف وتسعني ألفا وتتابعوا على ذلك وأهدوا له 

واهلدايا إىل أيب بكر الصديق فقبلها أبو بكر رضي اهللا عنه من اجلزاء وكتب إىل خالد أن حسب هلم هديتهم من 
  اجلزاء إال أن تكون من اجلزاء وخذ بقية ما عليهم من فقو هبا أصحابك

ىل خالد كانوا خيتلفون إليه ويقدمون يف ويف حديث مثله أو حنوه عن رجل من كنانة وغريه ان أهل احلرية ملا انتهوا إ
حوائجهم عمرو بن عبد املسيح فقال له خالد كم أتت عليك قال مئوسنني قال فما أعجب ما رأيت قال رأيت 

  القرى منظومة ما بني دمشق واحلرية خترج املرأة من احلرية فال تزود إال رغيفا فتبسم خالد وقال
  هل لك من شيخك إال عقله

  يا عمروخرفت واهللا 
  الرجز

  مث أقبل على أهل احلرية وقال أمل يبلغين أنكم خبثة خدعة مكرة فما لكم

تتناولون حوائجكم خبرف ال يدري من أين جاء فتجاهل له عمرو وأحب أن يريه من نفسه ما يعرف به عقله 
ن جئت قال أقرب ويستدل به على صحة ما حدثه به فقال وحقك أيها األمري إين ألعرف من أين جئت قال فمن أي

أم أباعد قال ما شئت قال من بطن أمي قال فأين تريد قال ما أمامي قال وما هو قال اآلخرة قال فمن أين أقصى 
أثرك قال صلب أيب قال ففيم أنت قال يف ثيايب فقال خالد إنه ليعقل قال أي واهللا وأفند فوجده حني فره عضا وكان 

  أهل قريته أعلم به
ض جاهلها وقتل أرضا عاملها القوم أعلم مبا فيهم فقال عمرو والنملة أعلم مبا يف بيتها من وقال خالد قتلت أر

  اجلمل مبا يف بيت النملة
قالوا وكان مع ابن بقيلة منصف له متعلقا كيسا يف حقوه فتناول خالد الكيس ونثر ما فيه يف راحته وقال ما هذا يا 

حتتقبه قال خشيت أن تكونوا على غري ما رأيت وقد أتيت على أجلي عمرو قال هذا وأمانة اهللا سم ساعة قال ومل 
واملوت أحب إيل من مكروه أدخله على قومي فقال خالد إنه لن متوت نفس حىت تأيت على أجلها وقال بسم اهللا 



ل خري األمساء ورب األرض والسماء الذي ليس يضر مع امسه داء فأهووا إليه ليمنعوه فبادرهم وابتلع السم فقا
  عمرو واهللا يا معشر العرب لتملكن ما أردمت ما دام منكم أحد أيها القرن

  وأقبل على أهل احلرية وقال مل أر كاليوم أمرا أوضح إقباال
قد ذكر احلرية وأنه أريها ورفعت له وكأن شرف قصورها أضراس } صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 

  رجل يقال لهالكالب وأهنا ستفتح على املسلمني فسأله 
شويل كرامة بنت عبد املسيح فقال له هي لك إذا فتحت عنوة يعين احلرية فلما راوض أهل احلرية خالدا على 

الصلح وأداء اجلزية قام إليه شويل فذكر له ذلك وشهد له به فأىب خالد أن يكاتبهم إال على إسالم كرامة إىل شويل 
  فإين سأفتدي ففعلوا وكتب خالد بينه وبينهم كتابا فثقل ذلك عليهم فقالت هونوا عليكم وأسلموين

بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد عديا وعمرا ابين عدي وعمرو بن عبد املسيح وإياس بن 
قبيصة وحريي بن أكال وهم نقباء أهل احلرية ورضي بذلك أهل احلرية وأمروهم به و عاهدوهم على تسعني ومائة 

رهم تقبل يف كل سنة جزاء عن أيديهم يف الدنيا رهباهنم وقسيسيهم ومجاعتهم إال من كان غريذي يد حبيسا ألف د
عن الدنيا تاركا هلا وسائحاتاركا للدنيا وعلى املنعة فإن مل مينعهم فال شيء عليهم حىت مينعهم وإن غدروا بقول أو 

  يت عشرةفعل فالذمة منهم بريئة وكتب يف شهر ربيع األول سنة اثن
فاستخف أهل احلرية هبذا الكتاب وضيعوه فلما نقض أهل السواد بعد موت أيب بكر وكفروا فيمن كفر وغلب 

عليهم أهل فارس مث افتتحها املثىن بن حارثة ثانية أدلوا مبقتضى ذلك الكتاب فلم جيبهم إليه ودعا بشرط آخر فلما 
تخفوا وأضاعوا الكتاب فلما افتتحها سعد أدلوا بذلك فسأهلم غلب املثىن على البالد كفروا فيمن كفر وأعانوا واس

واحدا من الشرطني فلم جييبوا به فوضع عليهم وحترى ما يرى أهنم يطيقون فوضع عليهم أربعمائة ألف سوى 
  اخلرزة وهو رسم كان عليهم لكسرى يف كل سنة أربعة دراهم على كل رأس

لذي خرج منهم إىل خالد هو عبد املسيح بن عمرو بن بقيلة وهاىن ء وفيما حكاه ابن الكليب من حديث احلرية أن ا
بن قبيصة الطائي مع من خرج إليه من أشرافهم وأن خالدا سأل عبد املسيح فذكر حنوا مما تقدم عن عمرو بن عبد 

قال أسلم  املسيح إىل أن قال له وحيك تعقل قال نعم وأفيد قال خالد وأنا أسألك قال عبد املسيح وأنا أجيبك قال
  أنت أم حرب قال بل سلم قال فما

هذه احلصون اليت أرى قال بنيناها للسفيه متنعه حىت يأيت احلليم فينهاه مث ذكر من مصاحلته إياهم على اجلزية حنوا مما 
  تقدم

 قال فكانت أول جزية محلت إىل املدينة من العراق مث نزل على بانقيا فصاحلهم بصهري بن صلوبا على ألف درهم
  وطيلسان وكتب هلم كتابا

وعن أبن اسحاق أن اول شيء صاحل عليه خالد حني سار يريد العراق قريات من السواد يقال هلا بانقيا وبارومسا 
  وأليس نزل عليها خالد فصاحله عليها ابن صلوبا فقبل منهم خالد اجلزية وكتب هلم كتابا

سحاق شأن تلك القريات مقدما على أمر احلرية واألكثرون قال مث أقبل خالد مبن معه حىت نزل احلرية فجعل ابن إ
يقولون إهنا كانت بعدها وإن أهلها وسائر دهاقني امللطاطني إمنا كانوا يتربصون وينظرون ما يصنع أهل احلرية فلما 

  كتبا استقام ما بني أهل احلرية وبني خالد على الصلح طلب مجيعهم الصلح ومسحوا باجلزية واكتتبوا هبا من خالد
  وبني الرواة خالف كثري يف أمساء الرجال واألماكن ومقادير اجلزاء فرأيت اختصار ذلك أوىل



وعن الشعيب يف حديث كرامة بنت عبد املسيح ملل اشتد على قومها دفعها إىل شويل وأعظم اخلطر قالت هلم ال 
أمحق رآين يف شيبيت فظن أن الشباب ختطروه ولكن اصربوا ما ختافون على امرأة بلغت مثانني سنة إمنا هذا رجل 

يدوم فدفعوها إىل خالد فدفعها خالد إليه فقالت ما أربك إىل عجوز كما قد ترى فأدين قال ال إال على حكمي 
قالت فلك حكمك مرسال فقال لست ألم شويل إن نقصتك من ألف درهم فاستكثرت ذلك لتخدعه مث أتته هبا 

فعنفوه فقال ما كنت أرى أن عددا يزيد على ألف وخاصمهم إىل خالد  فرجعت إىل أهلها فتسامع الناس بذلك
وقال كانت نييت غاية العدد وقد ذكروا أن العدد يزيد على ألف فقال خالد أردت أمرا وأراد اهللا غريه ونأخذ مبا 

  ظهر وندعك ونيتك كاذبا كنت أو صادقا
  ومما يروى من شعر ابن بقيلة

  أبعد املنذرين أرى سواما
  )باخلورنق والسدير  تروح

  وبعد فوارس النعمان أرعى قلوصا بني مرة واحلفري
  فصرنا بعد ملك أيب قبيس كجرب املعز يف اليوم املطري

  تقسمنا القبائل من معد عالنية كأيسار اجلزور
  وكنا اليرام لنا حرمي فنحن كضرة الضرع الفجور

  نودي اخلرج بعد خراج كسرى وخرج من قريظة والنضري
  لدهر دولته سجال فيوم يف مساءة أوسروركذاك ا
  الوافر

  وقال القعقاع بن عمرو يف أيام احلرية

  )سقى اهللا قتلى بالفرات مقيمة وأخرى بأثباج النجاف الكوانف 
  فنحن وطئنا بالكواظم هرمزا
  وبالثين قرين قارن باجلوارف
  ويوم أحطنا بالقصور تتابعت

  على احلرية الروحاء إحدى املصارف
  منها وقد كاد عرشهم حططناهم

  مييل به فعل اجلبان املخالف
  مننا عليهم بالقبول وقد رأوا
  عيون املنايا حول تلك احملارف
  صبيحة قالوا حنن قوم تنزلوا

  إىل الريف من أرض العريب النفانف
  الطويل

  وقال أخوه عاصم بن عمرو يف ذلك
  صبحنا احلرية الروحاء خيال
  ورجال فوق أثباج الركاب



   نواحيها قصوراحصرنا يف
  مشرفة كأضراس الكالب
  فبادوا بالعريب ومل حياموا
  فقلنا دونكم فعل العراب

  فقالوا بل نؤدي اخلرج حىت
  تزل الراسيات من الضراب

  صدفنا عنهم ملا اتقونا
  وأبنا حيث أبنا بالنهاب

  الوافر
ءه على الثغور بالغارة واإلحلاح فنزلوا وبعث خالد بن الوليد عماله ومساحله جلباية اخلراج ومحاية البالد وأمر أمرا

على السيب يف عرض سلطانه وهناك كانت الثغور يف زمانه فمهدوا له ما وراء ذلك إىل شاطى ء دجلة وليس ألهل 
فارس فيما بني احلرية ودجلة أمر وليس ألحدهم ذمة إال اللذين كاتبوا خالدا واكتتبوا منه وسائر أهل السواد جالء 

ربون وجين اخلراج إىل خالد يف مخسني ليلة وكان الذين ضمنوه وهم رءوس الرساتيق رهنا يف يديه ومتحصنون وحما
  فأعطى ذلك كله املسلمني فقووا به على أمرهم

  وقال أبو مفزر األسود بن قطبة فيما فتح بعد احلرية
  أال أبلغا عنا اخلليفة أننا

  )غلبنا على نصف السواد األكاسرا 
  ات وأرضه عشية حزنا بالسيوف األكابراغلبنا على ماء الفر

  فدرت علينا جزية القوم بعدما ضربناهم ضرب يقط البواترا
  الطويل

وملا غلب خالد على أحد جانيب السواد دعا برجلني أحدمها حريي واآلخر نبطي وكتب معهما كتابني إىل أهل 
  فارس أحدمها إىل اخلاصة واآلخر إىل العامة وهذا أحدمها

رمحن الرحيم من خالد بن الوليد إىل ملوك فارس أما بعد فاحلمد هللا الذي حك نظامكم ووهن كيدكم بسم اهللا ال
وفرق كلمتكم ولو مل يفعل ذلك بكم لكان شرا لكم فادخلوا يف أمرنا ندعكم وأرضكم وجنزكم إىل غريكم وإال 

  كان ذلك على غلب وأنتم كارهون على أيدي قوم حيبون املوت كحبكم احلياة
  كتاب اآلخروال

بسم اهللا الرمحن الرحيم من خالد بن الوليد إىل مرازبة فارس أما بعد فاحلمد هللا الذي فض حرمتكم وفرق كلمتكم 
وفل حدكم وكسر شوكتكم فأسلموا تسلموا وإال فاعتقدوا مين الذمة وأدوا اجلزية وإال فقد جئتكم بقوم حيبون 

  املت كما حتبون احلياة
ي فقال له ما امسك قال مرة قال خذ الكتاب ألحد الكتابني فأت به أهل فارس لعل اهللا مير ودعا خالد الرجل احلري

  عليهم عيشهم أو يسلموا وينيبوا وقال للنبطي ما امسك قال هزقيل قال خذ الكتاب اللهم ازهق نفوسهم
إال أهنم قد أنزلوا هبمن وكان أهل فارس إذ ذاك ملوت أردشري خمتلفني يف امللك جمتمعني على قتال خالد متساندين 

  جاذويه ببهر سري ومعه اآلزادبه يف أشباه له



وملا وقعت كتب خالد إىل أهل املدائن تكلم نساء آل كسرى فوىل الفرخزاد ابن البندوان إىل ان جيتمع آل كسرى 
فارس على رجل إن وجوه وأقام خالد يف عمله سنة ومنزله احلرية يصعد ويصوب قبل خروجه إىل الشام وأهل 

خيلعون وميلكون ليس إال للدفع عن هبرسري وكان شريي بن كسرى قد قتل كل من يناسب إىل كسرى بن قباذ 
ووثب أهل فارس بعده وبعد أردشري ابنه وقتلوا كل من بني كسرى قباذ وبني هبرام جور فبقوا اليقدرون على من 

  ميلكونه ممن جيتمعون عليه
فتح احلرية إىل خروجه إىل الشام أكثر من سنة يعاجل عمل عياض الذي مسى له  وعن الشعيب قال أقام خالد فيما بني

فقال خالد للمسلمني لوال ما عهد إيل اخلليفة ما كان دون فتح فارس شيء وكان عهد إليه وإىل عياض إذ وجههما 
وفضضتما مساحل فارس أن يستبقا إىل احلرية فأيهما سبق إليها فهو أمري على صاحبه وقال فإذا اجتمعتما باحلرية 

  وأمنتما أن يؤتى املسلمون من خلفهم

فليكن أحدكما رداءا للمسلمني ولصاحبه باحلرية وليقتحم اآلخر على عدو اهللا وعدوكم من أهل فارس دارهم 
  ومستقر عزهم املدائن حسب ما تقدم من كتاب أيب بكر إليهما بذلك قبل هذا

تحام على فارس وال إلغاثة عياض وكان بدومة قد شجى وأشجى ألجل فكان خالد ال يستطيع أن يفارق مكانه لالق
ما عهد إليه أبو بكر أن ال يقتحم عليهم وخلفه نظام هلم وكان بالعني عسكر لفارس وباألنبار آخر وبالفراض آخر 

وفعل يف سواد  مث إن خالدا ملا استقام له ما بني الفالليج إىل أسفل السواد فرق سواد احلرية على رجال ممن كان معه
األبلة مثل ذلك وأقر أمر املساحل على ثغورهم واستخلف على احلرية القعقاع بن عمرو وخرج خالد يف عمل 

عياض ليقضي ما بينه وبينه وإلغاثته فسار حىت نزل بكربال وأقام عليها أياما وشكا إليه عبد اهللا بن وثيمة الذباب 
ساحل اليت أمر هبا عياض فتسكنها العرب فتأمن جنود املسلمني أن يؤتوا فقال له اصرب فإين إمنا أريد أن أستفرغ امل

  من خلفهم وجتيئنا العرب آمنة وغري متعتعة وبذلك أمرنا اخلليفة ورأيه يعدل جندة األمة
  وقال رجل من أشجع يف مثل ما شكاه ابن وثيمة النضري من أمر الذباب

  لقد حبست بكربالء مطييت
  ينهاوبالعني حىت عاد غثا مس

  إذا رحلت من منزل رجعت له
  لعمر أبيها إنين الأهينها

  ومينعها من ماء كل شريعة
  رفاق من الذبان زرق عيوهنا

  الطويل
  حديث األنبار وهي ذات العيون

وخرج خالد يف تعبيته اليت خرج فيها من احلرية على مقدمته األقرع بن حابس فلما نزل األقرع املنزل الذي يسلمه 
نتج قوم من املسلمني إبلهم فلم يستطيعوا العرجة ومل جيدوا بدا من اإلقدام ومعهم بنات فخاض تتبعهم  إىل األنبار

فلما نودي بالرحيل صروا األمهات واحتقبوا املنتوجات ألهنا مل تطق السري فانتهوا ركبانا إىل األنبار وقد حتصن 
لهم شريزاد صاحب ساباط وكان أعقل أعجمي أهلها وخندقوا عليهم فأشرفوا من حصنهم وعلى اجلنود اليت قب

يومئذ وأسوده فتصايح عرب األنبار وقالوا صبح األنبار شر مجل حيمل مجيلة ومجل تربه عوذ فقال شريزاد وقد سأل 



عن ما يقولون فأخرب به أما هؤالء فقد قضوا على أنفسهم واهللا لئن مل يكن خالد جمتازا لألصاحلنه فبينما هم كذلك 
على املقدمة فأطاف باخلندق وأنشب القتال وكان قليل الصرب عنه إذا رآه أو مسع به وتقدم إىل رماته قدم خالد 
  فأوصاهم

وقال إين أرى أقواما ال علم هلم باحلرب فارموا عيوهنم وال توخوا غريها فرموا رشقا واحدا مث تابعوا ففقئت ألف 
ذهبت عيون أهل األنبار فراسل شريزاد خالدا يف  عني يومئذ فسميت تلك الوقعة ذات العيون وتصايح القوم

الصلح على أمر مل يرضه خالد فرد رسله وأتى خالد أضيق مكان يف اخلندق فنحر رذايا اجليش مث رمى هبا فيه 
فأفعمه مث اقتحموا اخلندق والرذايا جسورهم فاجتمع املسلمون واملشركون يف اخلندق وأرز القوم إىل حصنهم 

الصلح على مراد خالد فقبل منه خالد على أن خييله ويلحقه مبأمنه يف جريدة خيل ليس معهم من  وراسل شريزاد يف
املتاع واملال شيء فخرج شريزاد فلما قدم على هبمن جاذويه وأخربه اخلرب المه فقال له شريزاد إين كنت يف قوم 

م وقلما قضى قوم على أنفسهم ليست هلم عقول وأصلهم من العرب فسمعتهم مقدمهم علينا يقضون على أنفسه
قضاء إال وجب عليهم مث قاتلهم اجلند ففقئوا فيهم ويف أهل األرض ألف عني فعرفت أن املساملة أسلم وأن قرة 

  العني هلم وأن العيون ال تقر منهم بشيء

فسأهلم ما أنتم وملا اطمأن خالد باألنبار واملسلمون وامن أهل األنبار وظهروا رآهم يكتبون بالعربية ويتعلموهنا 
فقالوا قوم من العرب نزلنا إىل قوم من العرب كانت أوائلهم أيام خبتنصر حني أباح العرب فلم نزل عنها فقال ممن 

  تعلمتم الكتابة فقالوا تعلمنا اخلط من إياد وأنشدوا قول الشاعر
  قوم إياد لو أهنم أمم

  أو لو أقاموا فتهزل النعم
  قوم هلم باحة العراق إذا

  مجيعا واخلط والقلم ساروا
  املنسرح

  فصاحل خالد من حوهلم وبدأ بأهل البوازيج فبعث إليه أهل كلواذة ليعقد هلم وكاتبهم فكانوا عيبته من وراء دجلة
مث أن األنبار وما حوهلا نفضوا فيما كان يكون بني املسلمني واملشركني من الدول ما خال أهل البوازيج فإهنم ثبتوا 

  ياكما ثبت أهل بانق
  حديث عني التمر

وملا فرغ خالد من األنبار واستحكمت له استخلف عليها الزبرقان بن بدر وقصد لعني التمر وهبا يومئذ مهران بن 
سوسن يف مجع عظيم من العجم وعقة بن أيب عقة يف مجع عظيم من العرب من النمر وتغلب وإياد ومن القاهم فلما 

أعلم بقتال العرب فدعنا وخالدا قال صدقت لعمري ألنتم أعلم بقتال العرب مسعوا خبالد قال عقة ملهران إن العرب 
وإنكم ملثلنا يف قتال العجم فخدعه واتقى به وقال دونكموهم وإن احتجتم إلينا جئناكم فلما مضى عقة حنو خالد 

 ماهو خري لكم وشر قالت األعاجم ملهران ما محلك على أن تقول هذا القول هلذا الكلب فقال دعوين فإين مل أرد إال
له إنه قد جاءكم من قتل ملوككم وفل حدكم ما اتقيته هبم فإن كانت هلم على خالد فهي لكم وإن كانت األخرى 

مل يبلغوا منهم حىت يهنوا فنقاتلهم وحنن أقوياء وهم ضعفاء فاعترفوا له بفضل الرأي فلزم مهران العني ونزل عقة 
روحة أو غدوة فقدم عليه خالد وهو يف تعبئة جنده فعبأ خالد جنده وقال  خلالد على الطريق وبينه وبني مهران



جملنبتيه اكفونا ما عندكم فإين حامل ووكل بنفسه حوامي مث محل وعقة يقيم صفوفه فاحتضنه فأخذه أسريا واهنزم 
  صفه من غري قتال فأتبعهم

جنده وتركوا احلصن فلما انتهى فالل عقة من املسلمون وأكثروا فيهم القتل واألسر وملا جاء اخلرب مهران هرب يف 
العرب والعجم إىل احلصن اقتحموه واعتصموا به وأقبل خالد يف الناس حىت نزل عليه ومعه عقة أسريا وعمرو بن 

الصعق وهم يرجون أن يكون خالد كمن كان يغري عليهم من العرب فلما رأوه حياوهلم سألوه األمان فأيب إال حكمه 
لما فتحوا دفعهم إىل املسلمني أسارى وأمر بعقة فضربت عنقه ليوئس األسرى من احلياة فلما رأوه فسكنوا إليه ف

مطروحا على اجلسر يئسوا مث دعا بعمرو بن الصعق فضربت عنقه وضرب أعناق أهل احلصن أمجعني وسىب كل من 
باب مغلق فكسره عنهم وقال ما حوى حصنهم وغنم ما فيه ووجد يف بيعتهم أربعني غالما يتعلمون اإلجنيل عليهم 

انتم قالوا رهن فقسمهم يف أهل البالء فمن أولئك الغلمان أبو زياد موىل ثقيف ومحران موىل عثمان ونصري أبو 
  موسى بن نصري وسريين والد حممد بن سريين وأبو عمرة جد عبد اهللا بن عبد األعلى الشاعر

  وقال عاصم بن عمرو يف ذلك يعري عقه
  لوركاء أن عميدهاأال أبلغا ا

  رهينة جيش من جيوش الزعافر
  فبهال ملن غرت كفالة عتقه

  بين عامر أخرى الليايل الغوابر
  أتيح له ضرغامة اليفله

  قراع الكماة والليوث املساعر
  أتيحت له نار تسيح وتلتوي
  وترمي بأمثال النجوم العناهر

  الطويل
  افس ومصيخ والبشر والفراضحديث دومة اجلندل وما بعدها من األيام حبصيد واخلن

قالوا وملا قدم الوليد بن عقبة من عند خالد إىل أيب بكر رضي اهللا عنه مبا بعثه به إليه من األمخاس وجهه أبو بكر إىل 
عياض وأمده به فقدم عليه الوليد وهو حياصر أهل دومة وهم حماصروه وقد أخذوا عليه الطريق فقال له الوليد 

خري من جند كثيف ابعث إىل خالد واستمده ففعل فقدم رسوله على خالد غب وقعة العني  الرأي يف بعض احلاالت
  مستغيثا فعجل به خالد إىل عياض وكتب إليه معه إياك أريد

  لبث قليال تأتك اجلالئب
  حيملن آسادا عليها القاشب

  كتائب يتبعها كتائب
  رجز

ألسلمي وخرج يف تعبئته اليت دخل فيها العني يريد وملا فرغ خالد من عني التمر خلف فيها عومير بن الكاهل ا
عياضا وملا بلغ أهل دومة مسري خالد إليهم بعثوا إىل أحزاهبم من هبراء وكلب وغسان وتنوخ والضجاعم وقبل ما 
أتتهم منهم طوائف فيهم وديعة الكليب وابن األيهم التنوخي وابن احلدرجان فأشجوا عياضا وأشجوا به فلما بلغهم 



  الد وهم رئيسني أكيدر بن عبد امللك واجلودي بن ربيعة اختلفوا فقال أكيدر أنا أعلم الناس خبالددنو خ
ال أحد أمين طائرا منه وال أحد يف حرب وال يرى وجه خالد قوم قلوا أو كثروا إال اهنزموا عنه فأطيعوين وصاحلوا 

  القوم فأبوا عليه فقال لن أمالئكم على حرب خالد فشأنكم

يته وبلغ ذلك خالدا فبعث عاصم بن عمرو معاضا له فأخذه وقال إمنا تلقيت األمري خالدا فلما أتى به فخرج لط
خالدا أمر به فضربت عنقه وأخذ ما كان معه من شيء ومضى خالد حىت ينزل على أهل دومة وعليهم اجلودي ابن 

أهل دومة من العرب حميطني  ربيعة فجعل خالد دومة بني عسكره وعسكر عياض وكان النصارى الذين أمدوا
حبصن دومة مل حيملهم احلصن فلما اطمأن خالد خرج اجلودي فنهض بوديعة فزحفا خلالد وخرج ابن احلدرجان 

وابن األيهم إىل عياض فاقتتلوا فهزم اهللا اجلودي ووديعة على يدي خالد وهزم عياض من يليه وركبهم املسلمون 
ذ األقرع بن حابس وديعة وأرز بقية الناس إىل احلصن فلم حيملهم فلما امتأل فأما خالد فإنه أخذ اجلودي أخذا وأخ

احلصن أغلق من يف احلصن احلصن دون أصحاهبم فبقوا حوله وقال عاصم ابن عمرو يا بين متيم حلفاؤكم كلب 
قبل خالد آسوهم وأجريوهم فإنكم ال تقدرون هلم على مثلها ففعلوا وكان سبب جناهتم يومئذ وصية عاصم هبم وأ

إىل الذين أرزوا إىل احلصن فقتلهم حىت سد هبم باب احلصن ودعا باجلودي فضرب عنقه وضرب أعناق األسرى إال 
أسري كلب فإن عاصما واألقرع وبين متيم قالوا قد أمناهم فأطلقهم هلم خالد وقال مايل ولكم أحتوطون أمر اجلاهلية 

العافية وال حترزهم الشيطان مث أطاف خالد بباب احلصن فلم يزل  وتضيعون أمر اإلسالم فقال له عاصم ال حتسدهم
عنه حىت اقتلعه واقتحموا عليهم فقتلوا املقاتلة وسبوا الشرخ فأقاموهم فيمن يزيد فاشترى خالد ابنة اجلودي 

ة فلما كان وكانت موصوفة باجلمال مث أن خالدا رد األقرع إىل األنبار وثبت بدومة قليال مث ارحتل منها إىل احلري
  قريبا منها حيث يصبحها

  أخذ القعقاع أهلها بالتغليس فخرجوا يتلقونه وهم مغلسون وجعل بعضهم يقول لبعض مروا بنا فهذا فرج الشر

قالوا وقد كان خالد عندما أقام بدومة كاتب عرب اجلزيرة األعاجم غضبا لعقة فخرج زرمهر من بغداد ومعه 
يدا واخلنافس فكتب بذلك الزبرقان وهو على األنبار إىل القعقاع بن عمرو وهو روزبه يريدان األنبار واتعدا حص

يومئذ خليفة خالد على احلرية فبعث القعقاع أبا ليلى بن فدكي السعدي وأمره حبصيد وبعث عروة بن اجلعد 
نتظر روزبة وزرمهر البارقي وأمره باخلنافس وقال هلما إن رأيتما مقدما فاقدما فخرجا فحاال بينهما وبني الريف وا

باملسلمني اجتماع من كاتبهما من ربيعة وقد كانوا تكاتبوا واتعدوا فلما رجع خالد من دومة إىل احلرية على الظهر 
وبلغه ذلك وقد عزم على مصادمة أهل املدائن كره خالف أيب بكر وأن يتعلق عليه بشيء فعجل القعقاع وابن 

مهر فسبقاه إىل عني التمر وقدم على خالد كتاب امرى ء القيس الكليب أن عمرو وأبا ليلى بن فدكي إىل روزبه وزر
اهلذيل بن عمران قد عسكر باملصيخ ونزل ربيعة بن جبري بالثىن يف عسكر غضبا لعقة يريدان زرمهر وروزبه فخرج 

يب ليلى خالد وعلى مقدمته األقرع بن حابس واستخلف على احلرية عياض بن غنم وأخذ خالد طريق القعقاع وأ
حىت قدم عليهما بالعني فبعث القعقاع إىل حصيد وأمره على الناس وبعث أبا ليلى إىل اخلنافس وأمره على الناس 

وقال زجياهم ليجتمعوا ومن استشارهم وإال فواقعاهم فأىب روزبه وزرمهر إال املقام فلما رآمها القعقاع ال ايتحركان 
م روزبه وملا رأى روزبه أن القعقاع قد قصد له استمد زرمهر فأمده سار حنو حصيد وعلى من به من العرب والعج

بنفسه واستخلف على عسكره املهبوذان فالتقوا حينئذ فاقتتلوا فقتل اهللا العجم مقتلة عظيمة وقتل القعقاع زرمهر 
  وقتل أيضا روزبه قتله عصمة



رة وكل فخذ هاجرت بأسرها تدعى ابن عبد اهللا أحد بين احلارث بن طريف من بين ضبة وكان عصمة من الرب
الربرة وكل قوم هاجروا من بطن يدعون اخلرية فكان املسلمون خرية بررة وغنم املسلمون يوم حصيد غنائم كثرية 

  وأرز فالل حصي إىل اخلنافس فاجتمعوا هبا

  وقال القعقاع يف ذلك اليوم
  أمل ينه عنا غي فارس أننا

  منعناهم من ريفهم بالصوارم
  قد تعود خيلناوأنا أناس 

  لقاء األعادي باحلتوف القواصم
  وروزا قتلنا حيث أرهف حده
  وكل رئيس زاريا بالعظائم
  تركنا حصيدا الأنيس جبوه
  وقد شقيت أربابه باألعاجم
  وإين لراج أن تالقى مجوعهم

  غديا باحدى املنكرات الصوادم
  أال أبلغا أمساء أن خليلها

  قضى وطرا من روزمهر األعاجم
  الطويل

سار أبو ليلى ابن فدكي مبن معه ومن قدم عليه حنو اخلنافس وهبا املهبوذان فلما أحسن هبم هرب هو ومن معه إىل و
املصيخ وبه اهلذيل بن عمران فلما انتهى اخلرب إىل خالد مبصاب أهل احلصيد وهرب أهل اخلنافس كتب إىل القعقاع 

ى املصيخ وهو بني حوران والقلت وخرج خالد من العني وأيب ليلى وعروة وواعدهم ليلة وساعة جيتمعون فيها عل
  قاصدا للمصيخ على اإلبل جينب اخليل فلما كان يف تلك الساعة من ليلة املوعد اتفقوا مجيعا معه

باملصيخ فأغاروا على اهلذيل ومن معه ومن أوي إليهم وهم نائمون أتوهم بالغارة من ثالثة أوجه فقتلوهم وامتأل 
شبهوا إال غنما مصرعة وأفلت اهلذيل يف أناس قليل وقد كان حرقوص بن النعمان بن النمر ابن  الفضاء قتلى فما

  قاسط حمضهم النصح وأجاد الرأي فلم ينتفعوا بتحذيره وذلك أن حرقوصا قال قبل الغارة
  أال فاسقياين قبل خيل أيب بكر
  لعل منايانا قريب والندري

  أال فاسقياين يف بالزجاج وكررا
  ميت اللون صافية جتريعلينا ك

  أظن خيول املسلمني وخالدا
  ستطرقكم عند الصباح إىل البشر

  فهل لكم يف السري قبل قتاهلم
  وقبل خروج املعصرات من اخلدر

  أريين سالحي يا أميمة إنين



  أخاف بيات القوم مطلع الفجر
  الطويل

وقد تقدم من حديث عدي بن حامت  وكان حرقوص معرسا بامرأة من بين هالل تدعى أم تغلب فقتلت تلك الليلة
فيما مضى من هذا الكتاب قال أغرنا على املصيخ وإذا رجل يدعى حرقوص بن النعمان بن النمر وإذا حوله بنوه 
وامرأته وبينهم جفنة من مخر وهم عليها عكوف فقال اشربوا شرب وداع فما أرى أن تشربوا مخرا بعدها خالد 

  عنا وليس بتاركنابالعني وجنوده حبصيد وقد بلغه مج
  أال فاشربوا من قبل قاصمة الظهر
  بعيد انتفاخ القوم بالعكر الدثر

  وقبل منايانا املصيبة بالقدر
  حلني لعمري اليزيد وال حيرى

  الطويل
  فسبق إليه وهو يف ذلك بعض اخليل فضرب رأسه فإذا هو يف جفنته

  وأخذنا بناته وقتلنا بنيه
عبد العزى بن أيب رهم من النمر وإمنا حضر جرير مما كان بالعراق ما كان بعد وأصاب جرير بن عبد اهللا باملصيخ 

احلرية وذلك أنه كان ممن خرج مع خالد بن سعيد بن العاص إىل الشام فاستأذن جرير يف القدوم على أيب بكر 
فذكر له عدة من ليكلمه يف قومه جبيلة وكانوا أوزاعا يف العرب ليجمعهم ويتخلصهم فأذن له فقدم على أيب بكر 

وأتاه عليها بشهود وسأله إجنازها فغضب أبو بكر وقال ترى شغلنا وما حنن فيه من } صلى اهللا عليه وسلم{النيب 
بعوث املسلمني ملن بإزائهم من األشدين فارس والروم مث أنت تكلفين التشاغل مبا ال يغين عين عما هو أرضى هللا 

حىت أنظر ما حيكم اهللا يف هذين الوجهني فسار جرير حىت قدم على خالد ولرسوله دعين وسر حنو خالد بن الوليد 
وهو باحلرية فشهد معه ما كان بعدها من األيام وأصاب يوم املصيخ كما ذكرنا عبد العزى بن أيب رهم وكان معه 

لعزى عبد ومع رجل آخر من قومه يقال له لبيد بن جرير كتاب من أيب بكر رضي اهللا عنه بإسالمهما ومسي عبد ا
  اهللا وبلغ أبا بكر مع ذلك أن عبد العزى قال ليلة الغارة

  وأقول إذا طرق الصباح بغارة
  )سبحانك اللهم رب حممد 

  سبحان ريب الإله غريه رب العباد ورب من يتودد
  الكامل

  افوداه أبو بكر ملا بلغه هذا وودى لبيدا وقال أما إن ذلك ليس علي إذ نازال أهل حرب وأوصى بأوالدمه

وكان عمر رضي اهللا عنه يعتد على خالد بقتلهما إىل قتل مالك بن نويرة فيقول أبو بكر رضي اهللا عنه كذلك يلقى 
  من ساكن أهل احلرب

وقد كان ربيعة بن جبري التغليب نزل الثين والبشر غضبا لعقة وواعد لذلك روزبه وزمهر واهلذيل قبل أن يصيبهم ما 
لد أهل املصيخ مبا أصاهبم به تقدم إىل القعقاع وإىل أيب ليلى بأن يرحتال أمامه أصاهبم باملصيخ فلما أصاب خا

وواعدمها ليلة ليفترقوا فيها للغارة على ربيعة ومن معه من ثالثة أوجه كما فعل بأهل املصيخ مث خرج خالد من 



الرصافة فبدأ بالثين واجتمع هو املصيخ فنزل حوران مث الرنق مث احلماة مث الزميل وهو البشر والثين معه ومها شرقي 
وأصحابه فبيت من ثالثة أوجه ربيعة بن جبري ومن اجتمع له وإليه ومن ناشب لذلك من الشبان فجرد خالد فيهم 
السيوف بياتا فلم يفلت من ذلك اجليش خمرب واستبقى الشيوخ وبعث خبمس اهللا عز وجل إىل أيب بكر رضي اهللا 

 وقسم النهب والسبايا فاشتري علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه من ذلك السيب عنه مع النعمان بن عوف الشيباين
  ابنة ربيعة التغليب فاختذها فولدت له عمر ورقية

  وقال أبو مقرز يف ذلك
  لعمر بين جبري حيث صاروا

  ومن آذاهم يوم الثين
  لقد القت سراهتم فضاحا
  وفينا بالنساء على املطي

  الوافر

ن املصيخ أوى إىل الزميل إىل عتاب بن فالن وهو بالبشر يف عسكر ضخم فبيتهم خالد وكان اهلذيل حيث جنا م
مبثلها غارة شعواء من ثالثة أوجه سبقت إليهم اخلرب عن ربيعة وكانت على خالد ميني ليبغنت تغلب يف دارها فقتل 

ئهم وبعث األمخاس إىل أيب بكر فيهم مقتلة مل يقتلوا قبلها مثلها وأصابوا منهم ما شاءوا وقسم خالد يف الناس في
رضي اهللا عنه مع الصباح بن فالن املزين مث عطف خالد من البشر إىل الرضاب وهبا هالل بن عقة وقد أرفض عنه 

أصحابه حني مسعوا بدنو خالد فانقشع عنها هالل ومل يلق كيدا مث قصد خالد بعدها إىل الفراض والفراض ختوم 
فيها يف رمضان يف تلك السفرة اليت اتصلت له فيها هذه الغزوات واأليام ونظمن  الشام والعراق واجلزيرة فأفطر
  نظما إىل ما كان قبل ذلك منه

قالوا وملا اجتمع املسلمون بالفراض محيت الروم واغتاظت واستعانوا ب من يليهم من مساحل أهل فارس وقد محوا 
اجتمعوا كلهم على كلمة واحدة مث ناهدوا خالدا حىت واغتاظوا واستمدوا تغلب وإياد والنمر فأمدوهم بأمجعهم و

إذا صار الفرات بينه وبينهم قالوا إما أن تعبوا إلينا وإما أن نعرب إليكم قال خالد اعربوا إلينا قالوا فتنحوا حىت نعرب 
عن  قال خالد النفعل ولكن أعربوا أسفل منا فقالت الروم وفارس بعضهم لبعض احتسبوا ملككم هذا رجل يقاتل
دين وله عقل وعلم وواهللا لينصرن ولتخذلن مث مل ينتفعوا بذلك فعربوا أسفل من خالد فلما تتاموا قالت الروم 

امتازوا حىت يعرف اليوم ما كان من حسن أو قبح من أينا جييء ففعلوا مث اقتتلوا قتاال شديدا طويال مث هزمهم اهللا 
  تعاىل

حب اخليل حيشر منهم الزمرة برماح أصحابه فإذا مجعوهم قتلوهم فقتل وقال خالد للمسلمني أحلوا عليهم فجعل صا
  يوم الفراض يف املعركة ويف الطلب

مائة ألف وأقام خالد على الفراض بعد الوقعة عشرا مث أذن يف القفل إىل احلرية وأمر عاصم بن عمرو أن يسري هبم 
  وأمر شجرة بن األعز أن يسوقهم

ج من الفراض حاجا خلمس بقني من ذي القعدة مكتتما حبجه ومعه عدة ومن وأظهر خالد أنه يف الساقة وخر
أصحابه يعتسف البالد حىت أتى مكة بالسمت فقضى حجه مث أتى احلرية فوافاه هبا كتاب أيب بكر رضي اهللا عنه 

  إىل احلريةيأمره فيه باملسري إىل الشام ويعاتبه على ما فعل إذ مل يعلم أبو بكر حبجته هذه إال بعد انصرافه 



وقد تقدم هذا كله فيما رسم قبل من فتوح الشام مستوىف يف بيانه وكيف كان مسريه إىل الشام وتركه املثىن بن 
  حارثة بعده على العراق ومشاطرته إياه يف الناس كل ذلك بأمر أيب بكر رضي اهللا عنه حسب ما تقدم ذكره

  حديث املثىن بعد خالد
 الشام شيعه املثىن إىل قراقر ورجع من تشييعه إىل احلرية فأقام هبا يف سلطانه ووضع يف وملا انفصل خالد رمحه اهللا إىل

املسلحة اليت كان فيها على السيب أخاه وسد أماكن كل من خرج مع خالد من األمراء برجال أمثاهلم من أهل 
  الغناء ووضع مذعور بن عدي يف بعض تلك األماكن

مقدم خالد على احلرية بعد خروجه إىل الشام بقليل وذلك سنة ثالث عشرة  واستقام أهل فارس على رأس سنة من
على شهربراز بن اردشري بن شهريار ممن يناسب إىل كسرى مث إىل سابور فوجه إىل املثىن جندا عظيما عليهم هرمز 

ه وضم إليه أصحاب جاذويه يف عشرة آالف ومعه فيل وكتبت املساحل إىل املثىن بإقباله فخرج املثىن من احلرية حنو
املساحل وجعل على جمنبتيه أخويه املعىن ومسعودا وأقام له ببابل وأقبل هرمز جاذويه وقد كتب شهربراز إىل املثىن بن 

  حارثة
من شهربراز إىل املثىن إين قد بعثت إليك جندا من وخش أهل فارس إمنا هم رعاة الدجاج واخلنازير ولست أقاتلك 

  ىنإال هبم فكتب إليه املث
  من املثىن إىل شهربراز إمنا أنت أحد رجلني إما صادق فذلك شر لك

وخري لنا وإما كاذب فأعظم الكذابني عقوبة وفضيحة عند اهللا ويف الناس امللوك وأما الذي يدلنا عليه الرأي فإنكم 
  إمنا اضطررمت إليهم فاحلمد هللا الذي رد كيدكم إىل رعاة الدجاج واخلنازير

كتابه وقالوا إمنا أتى شهربراز من شؤم مولده ولؤم منشئه وكان يسكن ميسان وأن بعض  فجزع أهل فارس من
البلدان شني على من يسكنه وقالوا له جرأت عدونا بالذي كتبت إليهم فإذا كاتبت أحدا فاستشر مث التقوا ببابل 

  فاقتتلوا بعدوة الصراة الدنيا على الطريق االول قتاال شديدا
ان من املسلمني اعتمدوا الفيل وكان يفرق بني الصفوف والكراديس فأصابوا مقتله فقتلوه وهزموا مث إن املثىن وفرس

أهل فارس وأتبعهم املسلمون يقتلوهنم حىت جازوا به مساحلهم فأقاموا فيها وتتبع الطلب الفالة حىت انتهوا إىل 
دجلة وبرس من السواد يف يد املثىن  املدائن ومات شهربراز منهزم هرمز جاذويه واختلف أهل فارس وبقي مادون

  وأيدي املسلمني
مث أن أهل فارس اجتمعوا بعد شهربراز على دخت زنان ابنة كسرى فلم ينفذ هلا أمر وخلعت وملك سابور بن 
شهربراز وقام بأمره الفرخزاد بن البندوان فقتال مجيعا وملكت آزر ميدخت وتشاغلوا بذلك وأبطأ خرب أيب بكر 

على املسلمني فخلف املثىن على املسلمني بشري بن اخلصاصية ووضع مكانه يف املساحل سعيد بن مرة  رضي اهللا عنه
العجلي وخرج املثىن حنو أيب بكر ليخربه خرب املسلمني واملشركني ولكي يستأذنه يف اإلستعانة مبن قد ظهرت توبته 

  إىلمن أهل الردة ممن يستطعمه الغزو وليخربه أنه مل خيلف أحدا أنشط 
قتال فارس وحرهبا ومعونة املهاجرين منهم إذ كان أبو بكر رضي اهللا عنه قد منع من االستعانة هبم رأسا وقال 

ألمرائه التستعينوا يف حربكم بأحد ممن ارتد فإين مل أكن ألستنصر جبيش فيهم أحد ممن ارتد وباجلزاء إن فعلت أن ال 
  تنصروا

حال من شهد الفتوح من ذكر أن أبا بكر رضي اهللا عنه استعان يف حربه وقال عروة بن الزبري أمران يعرف هبما 
  بأحد ممن ارتد فقد كذب وذكر من قول أيب بكر يف ذلك ما بدأنا به



قال ومن زعم أن عمر رضي اهللا عنه حني أذن ملن ارتد يف اجلهاد أمر أحدا منهم فقد كذب وإمنا تألف من تألف 
اهللا عنه رجاء ما رجاه منهم عمر حني استعان هبم فمن قبلهم ابتدأت الفتنة  باإلمارة منهم عثمان بن عفان رضي

  وعلق عثمان رضي اهللا عنه عند الذي بدا منهم يتمثل بقول األول
  وكنت وعمرا كاملسمن كلبه

  فخدشه أنيابه وأظافره
  الطويل

وذلك بعد خمرج خالد إىل الشام وقد فقدم املثىن بن حارثة املدينة وأبو بكر مريض مرضه الذي توفاه اهللا تعاىل منه 
تقدم ذكر وفاة أيب بكر واستخالفه عمر رضي اهللا عنهما يف أول موضع احتيج إىل ذكر ذلك فيه من فتح الشام 
وتويف أبو بكر وأحد شقي السواد يف سلطانه واجلمهور من جند أهل العراق باحلرية واملساحل بالسيب والغارات 

  ودجلة حجاز بني العرب والعجمتنتهي هبم إىل شاطيء دجلة 
  فهذا حديث العراق يف خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه من مبتدئه إىل منتهاه

ذكر ما كان من خرب العراق يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وما كان من أمر املثىن بن حارثة معه وذكر 
  ثارأيب عبيد بن مسعود على ما يف ذلك كله من اإلختالف بني رواة اآل

ذكر سيف عن شيوخه قالوا أول ما عمل به عمر رمحه اهللا أن ندب الناس مع املثىن بن حارثة الشيباين إىل أهل 
فارس قبل صالة الصبح من الليلة اليت مات فيها أبو بكر رضي اهللا عنه مث أصبح فبايع الناس وعاد فندب الناس إىل 

يوم يندهبم فال ينتدب أحد وكان وجه فارس من أكره الوجوه  فارس وتتابع الناس على البيعة ففزعوا يف ثالث كل
  إليهم وأثقلها عليهم لشدة سلطاهنم وشوكتهم وعزهم وقهرهم األمم

قالوا فلما كان يف اليوم الرابع عاد ينتدب الناس إىل العراق فكان أول منتدب أبو عبيد بن مسعود وسعد بن عبيد 
  القاري حليف األنصار وتتابع الناس

القاسم بن حممد وتكلم املثىن بن حارثة فقال يا أيها الناس ال يعظمن عليكم هذا الوجه فإنا قد تبجحنا ريف قال 
  فارس وغلبناهم على خري شقي السواد وشاطرناهم ونلنا منهم واجترأ من قبلنا عليهم وهلا إن شاء اهللا ما بعدها

بدار إال على النجعة وال يقوى عليه أهله إال بذلك أين وقام عمر رضي اهللا عنه يف الناس وقال إن احلجاز ليس لكم 
املهاجرون عن موعود اهللا عز وجل سريوا يف األرض اليت وعدكم اهللا يف الكتاب بأن يورثكموها فإنه قال ليظهره 

  على الدين كله واهللا مظهر دينه ومعز ناصره وموىل أهله مواريث األمم أين عباد اهللا الصاحلون
البعث وكان أوهلم كما تقدم أبو عبيد مث ثين سعد بن عبيد أو سليط بن قيس قيل لعمر رمحه اهللا  فلما اجتمع ذلك

أمر عليهم رجال من السابقني من املهاجرين واألنصار فقال ال واهللا الأفعل إن اهللا تعاىل إمنا رفعكم بسبقكم 
سبق إىل الدفع وأجاب الدعاء ال واهللا ال وسرعتكم إىل العدو فإذا جبنتم وكرهتم اللقاء فأولو الرياسة منكم من 

أؤمر عليهم إال أوهلم انتدابا مث دعا أبا عبيد ودعا سليطا وسعدا فقال هلما أما إنكما لو سبقتماه لوليتكما 
صلى اهللا عليه {وألدركتكما هبا إىل مالكما من القدمة فأمر أبا عبيد على اجليش وقال له امسع من أصحاب النيب 

م يف األمر وال جتينب مسرعا حىت تتبني فإهنا احلرب ال يصلحها إال الرجل املكيث الذي يعرف وأشركه} وسلم
الفرصة والكف مث قال له إنه مل مينعين أن أؤمر سليطا إال تسرعه إىل احلرب ويف التسرع إليها إال عن بيان ضياع 

  واهللا لوال ذلك ألمرته ولكن احلرب اليصلحها إال املكيث
انتخب من أهل املدينة ومن حوهلا ألف رجل أمر عليهم أبا عبيد فقيل له استعمل من أصحاب  ويروى أن عمر



فقال الها اهللا ذا يا أصحاب النيب ال أندبكم فتبطئون وينتدب غريكم فأؤمركم } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
  عليهم إمنا فضلتم بتسرعكم فإن نكلتم فضلوكم

وقال النجاء حىت يقدم عليك أصحابك فخرج املثىن وقدم احلرية يف عشر وحلقه أبو  وعجل عمر رضي اهللا عنه املثىن
  عبيد بعد شهر

ويف كتاب املدائين أن حترك عمر هلذا البعث إمنا كان بكتاب املثىن إليه يستمده وحيرضه على أرض فارس فذكر 
رضي اهللا عنه حني ويل اهللا ألعزلن  باسناد له إىل مجاعة من أهل العلم يزيد بعضهم على بعض أن عمر بن اخلطاب

خالد بن الوليد واملثىن بن حارثة ليعلما أن اهللا إمنا ينصر دينه وليس ينصر ايامها فكتب إليه املثىن وهو باحلرية أنا 
بأرض فارس وقد عرفناهم وغازيناهم وغلبناهم على بعض ما يف أيديهم ومعي رجال من قومي هلم صالح وجندة 

لناس وجرأة على البالد فإن رميتنا جبماعة من قبلك رجوت أن يفتح اهللا عليهم قالوا ومل تكن وصدق بالء عند ا
لعمر رمحه اهللا مهة حني قام بأمر املسلمني إال الروم وفارس فلما أتاه كتاب املثىن بن حارثة خطب الناس فحمد اهللا 

مجاهدين يف سبيله وقال أنتم بني فتح عاجل وذخر وأثىن عليه وحثهم على اجلهاد ورغبهم فيه وأنبأهم مبا أعد اهللا لل
صلى اهللا عليه {آجل وقد أصبحتم باحلجاز بغري دار مقام وقد وعدكم اهللا كنوز كسرى وقيصر وأنزل على نبيه 

وقال ) الفتح  ٢٨( هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون } وسلم
) التوبة  ٣٣( آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم وعد اهللا الذين 

فاهنضوا جلهاد عدوكم من أهل فارس فإن لكم هبا اخوانا ليسوا مثلكم يف السابقة وقد لقوهم وقاتلوهم فاستعدوا 
والتركنوا إىل الدنيا واستعينوا باهللا ) األنفال  ٦٠( للمسري إليهم رمحكم اهللا وأعدو هلم ما استطعتم من قوة 

  واصربوا
) التوبة  ٣٨( فتثاقل الناس حني ذكر فارس فقال عمر ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهللا اثاقلتم إىل األرض 

فقام أبو عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمري بن عوف بن عقدة بن غرية الثقفي فقال أنا أول من انتدب مث قام 
  ن قيس بن عمرو فقال يا أمري املؤمنني أنا ثان مث قام رهط من األنصار فسميسليط اب

منهم نفرا قال مث تتابع الناس وكثروا وقالوا يا أمري املؤمنني أمر علينا رجال فقال أؤمر عليكم أول من انتدب 
جلة فيه فخشيت أن فاستعمل عليهم أبا عبيد وقال مل مينعين من استعمال سليط بن قيس وهو من أهل بدر إال ع

يلقى املسلمني ملقى يهلكون فيه وكان فيمن انتدب سعد بن عبيد القاري ففر يوم اجلسر فكان بعد ذلك يقول إن 
  اهللا اعتد علي بغرة يف أرض فارس فعسى أن يعيد يل فيها كرة

اعتد علي فيها بغرة  ويف حديث غري املدائين فكانت الوجوه تعرض عليه بعد ذلك فيأىب إال العراق ويقول إن اهللا
  وذكر حنو ما تقدم

  واختلف ما ذكره سيف فيمن كان إليه أمر فارس عند قدوم أيب عبيد حبسب اختالف أهل األخبار عليه يف ذلك
فمما ذكره أن بوران بنت كسرى كانت كلما أختلف الناس باملدائن عدال بينهم حىت يصطلحوا فلما قتل الفرخزاد 

  كانت بوران عدال إىل أن استخرجوا يزدجرد وقدم رستم فقتل أرزميدخت
  قال فقدم أبو عبيد والعدل بوران وصاحب احلرب رستم

وذكر من طريق آخر أن بوران هي اليت استحثت رستم يف السري وكان على فرج خراسان ملا قتل الفرخزاد فأقبل 
باملدائن فهزمهم سياوخش وهو قاتل  رستم يف الناس حىت نزل املدائن ال يلقى جيشا ألرزميدخت إال هزمه واقتتلوا



الفرخزاد وحصر أرزميدخت مث افتتح املدائن فقتل سيخاوخش وفقأ عني أرزميدخت ونصب بوران فدعته إىل القيام 
بأمر فارس وشكت إليه تضعضعهم وإدبار أمرهم على أن متلكه عشر حجج مث يكون امللك يف آل كسرى إن 

ئهم فقال رستم أما أنا فسامع مطيع غري طالب عوضا وال ثوابا فإن وجدوا من غلماهنم أحدا وإال ففي نسا
شرفتموين وصنعتم إيل شيئا فأنتم أولياء ما صنعتم إمنا أنا سهمكم وطوع أيديكم فقالت بوران أغد علي فغدا عليها 

  ودعت مرازبة فارس فكتبت له بأنك على حرب فارس ليس عليك إال اهللا
ك جائز فيهم ما كان حكمك يف منع أرضهم ومجعهم عن فرقتهم وتوجته عن رضا منا وتسليم حلكمك وحكم

  وأمرت أهل فارس أن يسمعوا له ويطيعوا ودانت له فارس بعد قدوم أيب عبيد

  فهذا ما ذكره سيف يف شأن مملكة فارس إذ ذاك
فبعث جابان إىل  قال وكتب رستم إىل دهاقنة السواد أن يثوروا باملسلمني ودس إىل كل رستاق رجال ليثور بأهله

البهقباذ األسفل وبعث نرسي إىل كسكر وبعث املصادمة إىل وبلغ ذلك فضم إليه مساحله وحذر وعجل جابان 
فنزل النمارق وتوالوا على اخلروج فخرج نرسي فنزل زندورد وثار أهل الرساتيق من أعلى الفرات إىل أسفله 

  يؤتى من خلفه بشيء يكرهه فأقام حىت قدم عليه أبو عبيدوخرج املثىن بن حارثة يف مجاعة حىت ينزل خفان لئال 
وأما املدائين فلم يعرض ملا عرض له سيف يف شأن مملكة فارس بل بىن على أن يزدجرد هو كان امللك عليهم حينئذ 
 فإنه قال بعقب ما نسب إليه قبل وبلغ يزدجرد أن ملك العرب يسري إليه فشاور أهل بيته ومرازبته فقالوا له وجه
إىل أطرافك فحصنها وأخرج من فيها من العرب فوجه جالينوس ورستم وليس باالدزي ومرادن شاه ونرسي ابن 

خال ابرويز وكل واحد يف مخسة آالف وأمرهم أن ينزلوا متفرقني ويكون بعضهم قريبا من بعض كل رجل يف 
عليه من العرب فخرجوا واملثىن أصحابه وميد بعضهم بعضا إن احتاجوا إىل ذلك وأمرهم أن يقتلوا من قدروا 

باحلرية فبلغه مسريهم فخرج لينزل على البالد فلقي على قنطرة النهرين خرزاذبه فقتله ومضى املثىن فنزل من وراء 
أليس ونزل العجم متفرقني فنزل نرسي كسكر ونزل مردان شاه فيما بني سوار وقبني ونزل رستم ببابل ونزل 

جابان يف ألف إىل أليس ووجه أزاذبه إىل احلرية يف ألف وفصل أبو عبيد بن  جالينوس بارمسي ووجه جالينوس
  مسعود من املدينة يف ألف ومثا منائة من املهاجرين واألنصار وغريهم فيهم من ثقيف

أربعمائة معهم أبو حمجن كان مع خالد بن الوليد بالشام فلما أتتهم وفاة أيب بكر رجع إىل املدينة فخرج مع أيب عبيد 
وانضم إىل أيب عبيد يف الطريق مائة من بين أسد ومائتان من طيء ومائة من بين ذبيان بن بغيض ومائة من بين عبس 
معهم مخسة وعشرون فرسا وخرج املثىن بن حارثة يف ثالمثائة وسبعني من بكر بن وائل وثالمثائة من بين متيم حنظلة 

ىت نزل عسكره الذي كان فيه ووضع عيونا على املسلحة اليت وعمرو وسعد والرباب فتلقى أبا عبيد مث أقبل معه ح
بأليس فأتوه فأعلموه فأخرب أبا عبيد فقال له إن أذنت يل سرت إليهم فأذن له وضم إليه ابنه جرب ابن أيب عبيد وقال 

املسلمون البنه جرب ال ختالفه فسار املثىن فصبح أليس وهم آمنون فلم يكن بينهم كبري قتال حىت اهنزموا فأصاب 
سالحا ومتاعا ليس بالكثري ورجع إىل أبو عبيد ونزل جابان فيما بني احلرية والقادسية وكتب أبو عبيد إىل عمر 

رضي اهللا عنه خبرب أليس فسر املسلمون ونشطوا وخرج قوم من املدينة إىل أيب عبيد وتقدم أبو عبيد فلقي جابان 
  عه ازاذبه فلم يطل القتال بينهم حىت اهنزم املشركونفيما بني احلرية والقادسية وجابان يف ألفني م



وفيما ذكره سيف من األحاديث أن أبا عبيد ملا نزل خفان مع املثىن أقام هبا أياما ليستجم أصحابه وقد اجتمع إىل 
جابان بشر كثري وخرج أبو عبيد بعدما جم الناس وطهرهم وجعل املثىن على اخليل فنزلوا على جابان بالنمارق 

قتتلوا قتاال شديدا فهزم اهللا أهل فارس وأسر جابان أسره مطر بن فضة أحد بين تيم اهللا وأسر مردان شاه أسره فا
أكتل بن مشاخ العكلي فأما أكتل فإنه ضرب عنق مردان شاه وذلك أنه سأله ما امسك فيما ذكره املدائين فقال له 

واهللا ألقتلنك فقتله وأما مطر بن فضة فإن جابان  مردان شاه قال وما مردان شاه قال ملك الرجال قال الجرم
خدعه وهو اليعرفه وكان جابان شيخا كبريا فقال ملطر إنكم معشر العرب أهل وفاء فهل لك أن تؤمنين وأعطيك 

غالمني أمردين خفيفني يف عملك وكذا وكذا قال نعم قال فأدخلين على ملككم حىت يكون ذلك مبشهد منه 
  فتم له فأدخله على أيب عبيد

على ذلك وأجاز ذلك أبو عبيد فعرفه ناس فقالوا أليب عبيد هذا امللك جابان وهو الذي لقينا هبذا اجلمع فقال أبو 
  عبيد فما تأمرونين أيؤمنه صاحبكم وأقتله أنا معاذ اهللا من ذلك

كاجلسد ما لزم بعضهم لزم  ويف رواية إين أخاف اهللا إن قتلته وقد أمنه رجل من املسلمني يف الذمة والتواد والتناصر
  كلهم فقالوا إنه امللك قال وإن كان ال اعذر به فتركه وقال له اذهب حيث شئت

وهرب أصحاب جابان حني أسر إيل كسكر ونرسي بأسفلها وكانت كسكر قطيعة له وكان النرسيان له حيميه ال 
ذلك مذكورا من فعلهم يف الناس وأن  يأكله بشر إال ملك فارس أو من أكرموه فيه بشيء وال يغرسه غريهم فكان

مثرهم هذا محي فقال رستم وبوران لنرسي اشخص إىل قطيعتيك فامحها من عدوك وعدونا وكونن رجال فلما اهنزم 
الناس يوم النمارق ووجهت الفالة حنو نرسي ونرسي يف عسكره نادى أبو عبيد بالرحيل وقال للمجردة اتبعوهم 

  بيدوهم فيما بني النمارق إىل بارق دورينحىت تدخلوهم عسكر نرسي أو ت

ومضى أبو عبيد حني ارحتل من النمارق حىت ينزل على نرسي بكسكر واملثىن يف تعبئته اليت قاتل فيها جابان وقد 
أتى اخلرب رستم وبوران هبزمية جابان فبعثوا إليه اجلالينوس وبلغ ذلك نرسي وأهل كسكر وبارومسا وهنر جوبر 

أن يلحق قبل الوقعة وعاجلهم أبو عبيد فالتقوا أسفل من كسكر مبكان يدعى السقاطية فاقتتلوا يف والزوايب فرجوا 
  صحار ملس هناك قتاال شديدا مث إن اهللا عز وجل هزم فارس وهرب نرسي وغلب املسلمون على

فيمن يليه من عسكره وأرضه وأخذ أبو عبيد ما حوى معسكرهم ومجع الغنائم فرأى من األطعمة شيئا عظيما فبعث 
العرب فانتفلوا ما شاءوا ال يؤثرون فيه وأخذت خزائن نرسي فلم يكونوا بشيء مما خزن أفرح منهم بالنرسيان ألنه 

  كان حيميه وميالئه عليه ملوكهم فاقتسمه املسلمون فجعلوا يطعمونه الفالحني
املدائن وبلغ الذين كانوا ببابل هزمية نرسي قال املدائين وسار أبو عبيد إىل اجلالينوس فلقيه ببارومسا فهزمه فلحق ب

وجالينوس فرجعوا إىل املدائن ودخل أبو عبيد بارومسا فصاحله ابن األنذرزعر عن كل رأس بأربعة دراهم وهيئوا له 
طعاما فأتوه به فقال الآكل إال ما يأكل مثله املسلمون فقالوا فكل أصحابك يأكل مثل ما تؤتون به فأكل فلما راح 

  مون سأهلم عن طعامهم فأخربوه فإذا الذي أكلوا مثل طعامهاملسل
ويف بعض ما أورده سيف من األخبار أن ابن األنذرزعر ملا أعلم أبا عبيد بالطعام الذي صنعوا له وأتوا به قال هلم 

ما من هل أكرمتم اجلند مبثله وقريتموهم قالوا ال قال فردوه فال حاجة لنا فيه بئس املرء أبو عبيد أن صحب قو
بالدهم اهراقوا دماءهم دونه أومل يهريقوها فاستأثر عليهم بشيء يصيبه ال واهللا ال يأكل مما أفاء اهللا عليهم إال مثل 

  ما يأكل أوساطهم



قال املدائين وبعث أبو عبيد من بارومسا املثىن بن حارثة إىل زندورد وعاصم بن عمرو األسدي إىل هنرجوير وعروة 
زوايب فأما املثىن فإن أهل زندورد حاربوه فظفر هبم فقتل وسىب وأما أهل الزوايب وهنر جوبر بن زيد اخليل إىل ال

فصاحلوا على بارومسا فبعث أبو عبيد خبمس ما أصاب من أليس وخفان وكسكر وزندورد وما صاحل عليه إىل عمر 
  بن اخلطاب رضي اهللا عنه ونزل أبو عبيد واملسلمون احلرية

بعثوا خبمس ما أصابوا من النرسيان إىل عمر رمحه اهللا وكتبوا إليه إن اهللا عز وجل أطعمنا وذكر سيف أيضا أهنم 
  مطاعم كانت

  األكاسرة حيموهنا الناس فأحببنا أن تروها لتذكروا أنعم اهللا وأفضاله
  وقال يف ذلك عاصم بن عمرو
  ضربنا محاة النرسيان بكسكر
  عذاة لقيناهم ببيض بواتر

  حلرب القحوفزنا على األيام وا
  جبرد حسان أو برود غرائر
  وظلت فالل النرسيان ومتره
  مباحا ملن بني الدبا واألصافر
  أحبنا محى قوم وكان محاهم

  حراما على من رامه بالعساكر
  الطويل

  وقال أيضا يذكر ملتقى القوم بالنمارق
  لعمري وما عمري علي هبني

  لقد صبحت باخلزي أهل النمارق
  وةجنوسهم ما بني أليس غد

  وبني قديس يف طريق الربارق
  بأيدي رجال هاجروا حنو رهبم
  جيوسوهنم ما بني درتا وبارق

الطويل وبني الرواة فيما تقدم من األخبار اختالف يف أمساء األعاجم واألماكن ويف التقدمي والتأخري مل أر لذكر أكثر 
  ذلك وجها إال ما كان منه زائدا يف اإلمتاع وحمسنا انتظام احلديث

مما ذكروا أن عمر رضي اهللا عنه تقدم به إىل أيب عبيد حني بعثه يف هذا الوجه وأوصاه جبنده أن قال له إنك تقدم و
على أرض املكر واخلديعة واخليانة واجلربية وتقدم على قوم جرءوا على الشر فعملوه وتناسوا اخلري فجهلوه فانظر 

لسر ما ضبطه متحصن ال يؤتى من وجه يكرهه وإذا كيف تكون واخزن لسانك وال يفشون لك سر فإن صاحب ا
  ضيعه كان مبضيعة
  حديث وقعة اجلسر

  ويقال هلا وقعة القس قس الناطف ويقال هلا املروحة



وقد مجعت الذي اوردت هنا من احلديث عن هذه الوقعة من احاديث متفرقة أوردها اخلطيب أبو القاسم رمحه اهللا 
يد بعضها على بعض ومما وقع إيل أيضا عن أيب احلسن املدائين يف فتوح يف كتابه عن سيف بن عمرو وغريه يز

العراق وحديثه أطول افتضاضا وأشد اتصاال وقد جعلت هذه األحاديث كلها على اختالفها حديثا واحدا إال أن 
ما وإما أن يعرض فيها ما يتناقض فإما أن أسقط حينئذ أحد النقيضني بعد اإلجتهاد فيه ويف الذي أوثر إثباته منه

  أذكرمها معا وأبني ذلك وأنسبه إىل من وقع ذكره يف حديثه
وكثريا ما مضى عملي يف هذا الكتاب على هذا النحو وعليه يستمر إن شاء اهللا قصدا للتهذيب وحرصا على اجلمع 

  بني اإلمتاع واإلجياز حبول اهللا سبحانه
  حسن اتصال حديثهوأفتتح مبا افتتح به املدائين هذه القصة للذي ذكرته من 

قال وملا فتح أبو عبيد ما فتح وهزم تلك اجلنود ونزل احلرية ورجعت املرازبة إىل يزدجرد منهزمني شتمهم وأقصاهم 
  ودعا هبمن ذا احلاجب فعقد

له على اثين عشر ألفا وقال له قدم هؤالء الذين اهنزموا فإن اهنزموا فاضرب اعناقهم ودفع إليه درفش كايبان راية 
لكسرى فكانوا يتيمنون هبا وكانت من جلود النمور عرضها مثانية اذرع يف طول اثىن عشر ذراعا واعطاه  كانت

سالحا كثريا ومحل معه من أداة القتال وآلة احلرب أوقارا من اإلبل ودفع إليه الفيل األبيض فخرج يف عدة مل 
  يرمثلها

جلالينوس ومن أفلت من جنده بناء على ما قدمنا ويف كتاب سيف أن رستم هو صاحب ذلك وأنه الذي رجع إليه ا
من اإلختالف يف ملك فارس إىل من كان حينئذ قال فقال رستم إي العجم أشد على العرب فيما ترون قالوا هبمن 

  جاذويه وهو ذو احلاجب فوجهه ومعه الفيلة ورد جالينوس معه وذكر بعض ما تقدم

د إنك مل تلق مثل هذا اجلمع والمثل هذه العدة وملثل ما أتوك به روعة وبلغ املسلمون مسريهم فقال املثىن أليب عبي
ال تثبت هلا القلوب فارحتل من منزلك هذا حىت نعرب الفرات ونقطع اجلسر وتصري الفرات بينك وبينهم فتراهم فإن 

زل املروحة وقطع عربوا إليك قاتلتهم واستعنت اهللا قال إين ألرى هذا وهنا مث أخذ برأي املثىن فعرب الفرات ون
اجلسر وأقبل هبمن فنزل قس الناطف بينه وبني أيب عبيد الفرات وأرسل إىل أيب عبيد إما أن تعرب إلينا وإما أن نعرب 

إليك فقال أبو عبيد نعرب إليكم فقال املثىن أذكرك اهللا واإلسالم أن تعرب إليهم فحلف ليعربون إليهم ودعا ابن صلوبا 
ط بن قيس األنصاري يا أبا عبيد أذكرك اهللا أال تركت للمسلمني جماال فإن العرب من فعقد له اجلسر فقال سلي

شأهنا أن تفر مث تكر فاقطع هذا اجلسر وحتول عن منزلك وانزل ادىن منزل من الرب وتكتب إىل أمري املؤمنني فتعلمه 
وة وأرجو أن يظهرنا اهللا عليهم قال ما قد أجلبوا به علينا ونقيم فإذا كثر عددنا وجاء مددنا رجعنا إليهم وبنا ق

  جبنت واهللا يا سليط قال واهللا إين ألشد منك بأسا
وأشجع منك قلبا مث تقدم فعرب فقال املثىن أليب عبيد واهللا ما جنب ولكن أشار بالرأي وأنا أعلم بقتال هؤالء منك لئن 

ألعربن إليهم وكان رسول هبمن قد قال إن  عربت إليهم يف ضيق هذا املطرد ليجزرن املسلمني هذا العدو وقال واهللا
أهل فارس قد عريوهم يعين املسلمني باجلنب عن العبور إليهم فازداد أبو عبيد حمكا فقال املثىن للناس اجعلوا جبنها 

يب والتعربوا فقالوا كيف نصنع وقد عرب أمرينا وسليط يف األنصار وعرب الناس فقال املثىن إين ألرى ما تصنعون 
  أن خذالكم يقبح وال أراه حيل ما صحبتكم مث عرب فالتقى الناس يف موضع ضيق املطردولوال 



قال وكانت دومة امرأة أيب عبيد رأت وهي بالطائف كأن رجال نزل من السماء معه إناء فيه شراب فشرب منه أبو 
هللا فلما التقوا قال أبو عبيد ورجال من أهل بيته يأيت ذكرهم فقصتها على أيب عبيد فقال هذه الشهادة إن شاء ا

عبيد إن قتلت فأمريكم عبد اهللا بن مسعود بن عمرو يعين أخاه فإن قتل فأمريكم جرب بن أيب عبيد يعين ولده فن قتل 
فأمريكم حبيب بن ربيعة بن عمرو بن عمري فإن قتل فأمريكم أبو احلكم بن حبيب بن ربيعة بن عمرو بن عمري فإن 

يب وهؤالء اإلخوة الثالثة بنو عمه حىت عد كل من شرب اإلناء مث قال فإن قتل قتل فأمريكم أبو قيس بن حب
فأمريكم املثىن بن حارثة وسري على ميمنته سليط بن قيس وعلى ميسرته املثىن وقدم ذو احلاجب جالينوس معه الفيل 

فكانت بني الناس األبيض وراية كسرى وقد أطافت به محاة املشركني معلمني أمامهم رجال ميشون على العمد 
مشاولة خيرج العشرة والعشرون فيقتتلون مليا يف النهار مث محل املشركون على املسلمني فنضحوهم بالنبل وجثت 
رجاهلم فاستقبلوا بالرماح ومل يقدروا من املسلمني على شيء فانصرفوا عنهم مث محلوا عليهم الثانية ففعلوا مثلها مث 

  صربوا فلما رأوا أهنم ال يقدرون على ما يريدونانصرفوا ومحلوا عليهم الثالثة ف

من املسلمني جاءوا بالنشاب فوضعوه كأنه آكام وتفرقوا ثالث فرق فقصدت فرقة أليب عبيد يف القلب وفرقة 
لسليط يف امليمنة وفرقة للمثىن يف امليسرة مث صاروا كراديس فجعل الكردوس مير هبم معرضا باملسلمني ويرميهم 

احات فيهم وعضلت األرض بأهلها وأقبلت الفيلة عليها النخل واخليول عليها التجافيف والفرسان حىت كثرت اجلر
عليهم الشعر فلما نظرت إىل ذلك خيول املسلمني رأت شيئا منكرا مل تكن ترى مثله فجعل املسلمون إذا محلوا 

كراديسهم ال تقوى هلم اخليل على نفار  عليهم مل تقدم خيوهلم وإذا محلوا على املسلمني بالفيلة واجلالجل فرقت بني
وخزقهم الفرس بالنشاب وعض املسلمني األمل وجعلوا ال يصلون إليهم فنادى سليط بن قيس يا أبا عبيد أرأيي أم 
رأيك أما واهللا لتعلمن أنك قد أضررت برأيك نفسك واملسلمني مث قال يا معشر املسلمني عالم نستهدف هلؤالء 

نة فليحمل معي فحمل يف مجاعة أكثرهم من األنصار فقتل وقتلوا وترجل أبو عبيد وترجل املشركني من أراد اجل
الناس ومشوا إليهم فتكافحوا وصافحوهم بالسيوف ومحى البأس حىت كثرت القتلى من الطائفتني مجيعا وجعلت 

اقلبوا عنها أهلها وواثب هو الفيلة ال حتمل على مجاعة إال دفعتهم فنادى أبو عبيد احتوشوا الفيلة فقطعوا بطنها و
الفيل األبيض فتعلق ببطانه فقطعه ووقع الذين عليه وفعل القوم مثل ذلك فما تركوا فيال إال حطوا رحله وقتلوا 

أصحابه وقال أبو عبيد ما هلذه الدابة من مقتل قالوا بلى مشفرها إن قطع فضرب مشفره فقطعه وبرك عليه 
فاستدار وسقط جلنبه وتعاور أبا عبيد املشركون فقتلوه وقيل بل اتقاه الفيل فاستدبره أبو حمجن فضرب عرقوبيه 

  بيده مل نفح مشفره بالسيف

فأصابه بيده فوقع فخبطه الفيل وقام عليه فلما بصر الناس بأيب عبيد حتت الفيل خشعت أنفس بعضهم وأخذ اللواء 
تره إىل املسلمني وأخذوا شلوه مث جترمث الفيل الذي كان أمره من بعده فقاتل الفيل حىت تنحى عن أيب عبيد فاج

فاتقاه الفيل بيده دأب أيب عبيد وخبطه الفيل وقام عليه وتتابع أمراء أيب عبيد الذين عهد إليهم بأخذ اللواء فيقاتل 
حىت ميوت وصرب الناس حىت قتلوا وصارت الراية إىل املثىن بن حارثة فجاش هبا ساعة مث اهنزم الناس وركبهم 

شركون واقتطعوا زر بن خطم أو ابن حصن بن جوين الطائي يف مجاعة من املسلمني فنادى زر يا معشر املسلمني امل
أنا زر إنه ليس بعار أن يقتل الرجل وهو مقبل على عدوه ومعه سيف يضرب به سباهلم وأنفهم وإمنا العار أن يقتل 

كروا ففتح اهللا عليهم فثاب إليه ناس من أهل احلفاظ الرجل وهو غري مقبل على عدوه فاثبتوا فرب قوم قد فروا مث 
حىت صاروا حنوا من ثالمثائة وأحاط هبم املشركون حىت خافوا اهلالك ونظر إليهم املثىن بن حارثة فقال لناس من بكر 



بن وائل أرى إخوانكم قد أحسنوا القتال وصربوا لعدوهم فإن أمسكتم عنهم هلكوا وإن كررمت رجوت أن تفرجوا 
هم وأن يكشف اهللا هلم السبيل إىل اجلسر فحمل على املشركني يف سبعني من بكر بن وائل أصحاب خيل مقدحة عن

كان يعدها للطلب والغارة يف بالد العدو فقاتلهم حىت ارتفع عنهم املشركون وانضموا إىل أخواهنم من املسلمني 
يل املسلمني تطارد املشركني فقال ملن معه أرى ونظر عروة بن زيد اخليل وقد أحيط به وهو يف عشرين فرسا إىل خ

يف املسلمني بقية فامحلوا على من بيننا وبني أصحابنا فحملوا وأفرجوا هلم حىت وصلوا إىل املسلمني وكان عروة 
يومئذ على فرس كميت أغر ذنوب فأبلى أحسن بالء وكان يشد عليه املنسر من مناسر العجم وهو وحده فإذا 

يتصدعون حىت عرف مكانه وتعجب الناس يومئذ من عروة ملا رأوا من بالئه فقال املثىن إن البأس غشوه كر عليهم ف
  ليس مبستنكر ومضى الناس

حنو اجلسر ومحاهم املثىن وعروة بن زيد اخليل والكلح الضيب وعاصم بن عمرو األسدي وعامر بن الصلت السلمى 
يئتكم وال تدهشوا فإنا لن نزول حىت نراكم من ذلك اجلانب وال ونادى املثىن أيها الناس أنا دونكم فاعربوا على ه

تفرقوا أنفسكم فانتهى الناس إىل اجلسر وقد سبق إليه عبد اهللا بن مرثد الثقفي أو غريه فقطعه وقال قاتلوا عن 
ارثة دينكم فخشع الناس واقتحموا الفرات فغرق من مل يصربوا وأسرع املشركون فيمن صربوا وأتاهم املثىن بن ح
فأمر بالسفينة اليت قطعت فوصلت باجلسر وعرب الناس وقال املثىن للرجل الذي قطع اجلسر ما محلك على ما 

  صنعت قال أردت أن يصرب الناس ويقال إن سليط ابن قيس كان من آخر من قتل عند اجلسر
واستحر القتل يومئذ ببين عوف  وأصيب يومئذ من املسلمني ألف ومثامنائة منهم ثالمثائة من ثقيف فيهم مثانون خاضبا

بن عقدة رهط أيب عبيد فابيد منهم أبو عبيد وأمراءوه الذين أمر وغريهم ويقال قتل يومئذ معه اثنان وعشرون 
  رجال مما هاجر وقتل من املشركني ألفان

نهم وقتل أكثر من ذلك فيما ذكره سيف قال خبط الفيل أبا عبيد وقد أسرعت السيوف يف أهل فارس وأصيب م
ستة آالف يف املعركة ومل يبق إال اهلزمية فلما خبط أبو عبيد وقام عليه الفيل جال املسلمون جولة مث متوا عليها 

  وركبهم أهل فارس
  وقال أبو عثمان النهدي هلك يومئذ يعين من املسلمني أربعة آالف بني قتيل وغريق وهرب ألفان وبقي ثالثة آالف

ملثىن ومحى جانبه واضطرب عسكره ورماهم ذو احلاجب فلم يقدر عليهم وقطع وملا فرغ الناس بالعبور عرب ا
  املسلمون اجلسر بعد عبورهم فعربه املشركون

  قالوا وخرج جابان ومردانشاه يف ألف من األساورة منتخبني ليسبقوا
دة خيل املسلمني إىل الطريق وبلغ ذلك املثىن فاستخلف على الناس عاصم بن عمرو وخرج يريدمها يف جري

  فاعترضاه يظنانه هاربا فأخذمها أسريين فضرب أعناقهما وقال أنتما كذبتما أمرينا واستفززمتاه

وخرج أهل أليس على أصحاهبا فأخذوهم فجاؤا هبم إىل املثىن فضرب أعناقهم وعقد بذلك ألهل أليس ذمة مث رجع 
  إىل عسكره

ابان فضرب املثىن رقبته وقد تقدم يف ذكر ملتقى أيب عبيد وقيل بل لقيهم املثىن فقتل مردانشاه يف املعركة وأسر ج
جبابان بني احلرية والقادسية أن أكتل ابن مشاخ العكلي أسر مردانشاه مث ضرب عنقه وأسر مطربن فضة جابان 

  فخدعه وافتدي منه وأحد األمرين هو الصحيح يف قتل مردانشاه فاهللا أعلم
وتفرق بنو متيم إىل بواديهم ومضى أهل املدينة وأسد وغطفان فنزلوا واهنزم املشركون ومضى املثىن إىل أليس 



الثعلبية وكان لعروة بن زيد اخليل من حسن الغناء يف يوم اجلسر ما تقدم ذكره فقال له املثىن يا عروة أما واهللا لو 
قي مثل هذا أن معي مثلك ألف فارس من العرب ما هتيبت أن أصبح ابن كسرى يف مدائنه وما كنت أكره أن أل

اجلمع الذي فل املسلمني مصحرا ولرجوت أن يظفرين اهللا هبم فهل لك يف املقام معي ال أوثر عليك نفسي وال أحدا 
من قومي قال ال إين كنت مع هذا الرجل يعين أبا عبيد وقد أصيب فارجع إىل عمر فريى رأيه فلما نزل الناس 

ي اهللا عنه بكتاهبم فكتبوا إليه إنا لقينا عدو اإلسالم من أهل فارس الثعلبية سألوا عروة أن يأيت عمر بن اخلطاب رض
مبكان يقال له قس الناطف فقتل أمرينا أبو عبيد وأمراء أمرهم أبو عبيد وسليط ابن قيس ورجال من املسلمني منهم 

هم اهللا عن من تعرف ومنهم من تنكر وتوىل أمر الناس املثىن بن حارثة أخو بين شيبان فحماهم يف فوارس جزا
اإلسالم خريا فكتبنا إليك وقد نزلنا الثعلبية فرارا من الزحف ال نرى إال أنا قد هلكنا وقد بعثنا إليك فارس 

املسلمني عروة خيربك عنا ويأتينا بأمرك فلما قرأ عمر الكتاب فانتهى إىل قوله منهم من تعرف ومنهم من تنكر بكى 
  وقال

عمر لكن اهللا ال خيفى عليه من عباده احملسنون يا عروة ارجع إليهم فأعلمهم أهنم ما ضر قوما عرفهم اهللا أن ينكرهم 
ليسوا بفرار وإمنا احنازوا إيل وأنا هلم فئة وسيفتح اهللا عليهم تلك البالد أن شاء اهللا يرحم اهللا أبا عبيد لو احناز إلينا 

  واعتصم باحليف لكنا له فئة
أما بعد فإن اهللا كتب القتل على قوم فلم يكن مماهتم ليكون إال قتال  وكتب عمر مع عروة إىل املثىن بن حارثة

وكتب على قوم املوت فهم ميوتون موتا فطوىب ملن قتل يف سبيل اهللا حمتسبا نفسه صابرا وقد بلغين عنك ما كنت 
قاتل أو أحب أن تكون عليه فالزم مكانك الذي أنت به وادع من حولك من العرب وال تعجل إىل قتال إال أن ت

  ترى فرصة حىت تأتيك أمداد املسلمني وكأن قد أتتك على الصعبة والذلول
فقدم عروة بن زيد على املثىن بكتاب عمر ورجع أهل احلجاز وأسد وغطفان إىل بالدهم وأقام املثىن حىت قدمت 

  األمداد
إىل حذاء فقال مايل ال أمسع  ويقال إن أول خرب حتدث به عن أهل اجلسر باملدينة أن رجال قدمها من الطائف فجلس

  أهل املدينة يبكون قتالهم فقال له احلذاء ومن قتل قال
قتل أبو عبيد بن مسعود وسليط بن قيس فأخذ احلذاء بتالبيبه حىت أتى به عمر فأخربه مبا قال فقال له عمر ما تقول 

أصوات نساء من ناحية باب شهار يقلن يا أبا ويلك قال يا أمري املؤمنني إنا منذ ليال بفناء من أفنية الطائف إذ مسعنا 
  عبيداه ويا سليطاه ومسعنا قائال يقول

  إن باجلسر فتية سعداء
  صربا صادقني يوم اللقاء
  كم تقي جماهد كان فيهم

  خاشع القلب مستجاب الدعاء
  جيأر الليل كله بعويل
  وحنيب وزفرة وبكاء

  اخلفيف
د اخلطمي وكان أول من قدم خبرب اجلسر ممن شهده فمر بباب حجر قال فما انقضى حديثه حىت قدم عبد اهللا بن زي

عائشة ويقال أتى عمر وهو على املنرب فلما دخل املسجد ورآه عمر قال ما عندك يا ابن زيد قال أتاك اخلرب يا أمري 



د اهللا بن املؤمنني مث صعد إليه فأخربه فقالت عائشة ما رأينا رجال حضر أمرا فحدث عنه كان أثبت حديثا من عب
  زيد وال أخفي فزعا

وملا قدم أهل املدينة املدينة وأخربوا عمن سار منهم إىل البادية استحياء من اهلزمية اشتد ذلك على عمر رمحه اهللا 
فرق للناس ورمحهم وقال اللهم إن كل مسلم يف حل مين انا فئة كل مسلم من لقي العدو ففظع بشيء من أمره فأنا 

  ا عبيد لو كان إحناز إيل لكنت له فئةله فئة يرحم اهللا أب
وكان معاذ القارى ء ممن شهدها وفر يومئذ وكان يصلي بالناس يف شهر رمضان على عهد عمر فكان بعد إذا قرأ 

خنقته العربة ) األنفال  ١٦( ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة فقد باء بغضب من اهللا 
  ل أنا لكم فئةوبكى فكان عمر يقو

وكان عمر رضي اهللا عنه قد رأى يف النوم أن أبا عبيد وأصحابه انتهوا إىل ضرس من احلرية فتحريوا ومل جيدوا 
خمرجا فرجعوا فلم جيدوا طريقا فرفعوا إىل السماء فقال عمر هذه شهادة فليت شعري ما فعل عدوهم فكان يتوقع 

ه فبكى وقال ما وجهت أحدا وجها أكره إيل من الوجه الذي توجه اخلرب حىت قدم عبد اهللا بن زيد اخلطمي فأخرب
  إليه أبو عبيد

وقال أبو حمجن بن حبيب بن عمرو بن عبيد يرثي أبا عبيد ومن أصيب معه وهو ابن عم أيب عبيد وأخو بين حبيب 
  الثالثة املقتولني معه من أمرائه

  أىن هتدت حنونا أم يوسف( 
  )ومن دون مسراها فياف جماهل 

  )إىل فتية بالطف نيلت سراهتم وغري أفراس هبا ورواحل ( 
  )وأضحى بنو عمرو لدى اجلسر منهم إىل جانب األبيات حزم ونابل ( 

  وأضحى أبو جرب خال ببيوته
  مبا كان تعدوه الضعاف األرامل
  االقد علت قليب اهلموم الشواغل
  وراجعت النفس األمور القواتل
  سيعلم أهل الغي كيف عزمييت

  لم ودادي الذين أواكلويع
  غناي وأخذي بالذي أنا أهله

  إذا نزلت يب املعضالت العضائل
  فما رمت حىت خرقوا برماحهم
  ثيايب وجادت بالدماء األباجل

  وما رمت حىت كنت آخر راجع
  وصرع حويل الصاحلون األماثل
  وقد غادروين يف مكر جيادهم
  كأين غادتين من الراح شامل
  هريتوأمسى على سيفي نزيف وم



  لدى الفيل تدمى حنرها والشواكل
  فما ملت نفسي غري أهنا

  إىل أجل مل يأهتا وهو عاجل

  مررت على األنصار وسط رحاهلم
  فقلت هلم هل منكم اليوم قافل

  أال لعن اهللا الذين يسرهم
  رداي وما يدرون ما اهللا فاعل

  الطويل
  وقال أبو حمجن أيضا

  يا عني جودي على جرب ووالده
  لرايات واحللقإذا حتطمت ا

  يوم بيوم أتى جرب وإخوته
  والنفس نفسان منها اهلول والشفق

  يا خل سل املنايا ما تركن لنا
  عزا ننوء به ما هدهد الورق

  البسيط
  وقال حسان بن ثابت يرثي سليط بن قيس ومن أصيب من قومه

  لقد عظمت فينا الرزية أننا
  جالد على ريب احلوادث والدهر

  هلفي عليهم لدى اجلسر يوم اجلسر
  غداة إذا ما قد لقينا على اجلسر

  يقول رجال ما حلسان باكيا
  وحق يل التبكاء بالنحب والغزر

  أبعد أيب قيس سليط تلومين
  سفاها أيب األيتام يف العسر واليسر

  فقل لألىل أمسوا أسروا مشاتة
  به كنتم يوم النزال على بدر

  الطويل
  وقالت امرأة من ثقيف

  قفرة أضحت منازل آل عمرو
  بعد اجلزيل ونائل مبذول
  وكأمنا كانوا ملوقف ساعة
  قردا زفته الريح كل سبيل



  الكامل
  حديث البويب ووقعة مهران

وملا بلغ عمر رضي اهللا عنه أمر اجلسر وأتاه كتاب املسلمني باخلرب استخلف على املدينة علي بن أيب طالب وخرج 
 فنزل األعوص فدخل عليه العباس بن عبد املطلب وعثمان فنزل بصرار يريد أرض فارس وقدم طلحة بن عبيد اهللا

بن عفان وعبد الرمحن بن عوف فأشاروا عليه باملقام وقالوا شاور الناس فكتب إىل علي وطلحة فقدما عليه فجمع 
الناس فقال إين نزلت منزيل هذا وأنا أريد العراق فصرفين عن ذلك قوم من ذوي الرأي منكم وقد أحضرت هذا 

من خلفت ومن قدمت فأشريوا علي فقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أرى أن ترجع إىل املدينة وتكتب  األمر
إىل من هناك من املسلمني أن يدعوا من حوهلم وحيذروا على أنفسهم وقد قدم قوم من العرب يريدون اهلجرة 

} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا  فوجههم إليهم فتكون دار هجرة حىت إذا كثروا وليت أمرهم رجال من أصحاب
من أهل السابقة والقدم يف اإلسالم فانصرف عمر إىل املدينة وكتب إىل املثىن بأن يدعو من حوله وال يقاتل أحدا 
حىت يأتيه املدد وقدم من األسد وبارق وغامد وكنانة سبعمائة أهل بيت فقال هلم عمر أين تريدون فقالوا سلفنا 

ذلك أرضا تبتذوهنا إن شاء اهللا ويغنمكم اهللا كنوزها أخوار فارس فقال خمنف بن سليم الغامدي بالشام قال أو غري 
مرنا بأحب الوجهني إليك قال العراق قال فامضوا على بركة اهللا فأمر عمر على األزد رجال منهم وعلى كنانة 

  غالب بن عبد اهللا الليثي فشخصوا إىل
  ثة فأقبل هبم حىت نزلوا العذيبأرض الكوفة فقدموا على املثين بن حار

وفيما ذكره سيف أن األزد وكنانة ملا سألوا الشام قال هلم عمر ذلك وجهه قد كفيتموه العراق العراق إذروا بلدة 
قد فل اهللا شوكتها وعدوها واستقبلوا جهاد قوم قد حووا فنون العيش لعل اهللا أن يرث بكم قسطكم من ذلك 

فقال غالب الليثي وعرفجة البارقي كل واحد منهما لقومه يا عشريتاه أجيبوا أمري  فتعيشوا مع من عاش من الناس
املؤمنني إىل ما أراد فقال كل فريق لصاحبهم انا قد اطعناك واجبنا امري املؤمنني اىل ما أراد فدعا هلم عمر خبري وأمر 

متهم من بارق وفرحوا برجوع عرفجة على كنانة غالبا وسرحه فيهم وأمر على األزد عرفجة بن هرمثة البارقي وعا
إليهم فخرج هذا يف قومه وهذا يف قومه حىت قدما على املثين وكان عرفجة هذا حليفا يف جبيلة ألمر عرض له يف 

  قومه أخرجه عنهم ومن قدمته هذه رجع إىل قومه ونسبه حسب ما يذكر بعد إن شاء اهللا تعاىل
كون فيهم األشعث بن قيس ومعاوية بن حديج وشرحبيل بن السمط وقدم بعدهم أربعمائة أهل بيت من كندة والس

فقالوا يا أمري املؤمنني قدمنا نريد سلفنا بالشام فنظر إليهم وعليهم احللل فأعرض عنهم فكلموه أيضا فلم يأمرهم 
أحد املدينة  بشيء فقيل له ما مينعك قال إين ملتردد فيهم منقبض عنهم ال ينزل هؤالء بلدا إال فتنوا أهله وما قدم

  أكره إيل منهم فأمضي نصفهم إىل الشام عليهم معاوية بن حديج ونصفهم إىل العراق عليهم شرحبيل بن السمط
وقدم من مذحج املدينة ألف بيت فيهم ثالمثائة أهل بيت من النخع فقال عمر سريوا إىل أرض فارس قالوا ال ولكنا 

أخرج فيمن أطاعين فخرج يف ثالمثائة أهل بيت من النخع وقال هند نسري إىل الشام فقال يزيد بن كعب النخعي أنا 
  اجلملي أنا أخرج فيمن أطاعين فخرج يف

  مخسائة أهل بيت من مراد فكان عمر يقول بعد ذلك سيد أهل الكوفة مسي املرأة هند اجلملي
الشام قال بل العراق فصرفوا  مث قدم املدينة أهل ألف بيت من مهدان فقالوا لعمر خر لنا قال أرض العراق قالوا بل

  ركاهبم إىل العراق



وقد كانت قدمت جبيلة فيهم جرير بن عبد اهللا وسيدهم عرفجة بن هرمثة البارقي حليف هلم فقال عمر اخرجوا إىل 
العراق وأمر عليهم عرفجة فقال جرير لبجيلة أخربوا عمر أنه ويل عليكم رجال ليس منكم وكانت جبيلة وقد 

ة يف أمر عرض بينهم وبينه فكلموا عمر يف ذلك واستعفوه منه فقال الأعفيكم من أقدمكم غضبت على عرفج
هجرة وإسالما وأعظمكم بالء وإحسانا فلما أعلموه أنه ليس منهم قال لعرفجة إن هؤالء استعفوين منك وزعموا 

د من بارق يف كثف ال أنك لست منهم فما عندك قال صدقوا لست منهم وما يسرين أنين منهم أنا أمرؤ من األز
  حيصى عدده وحسب غري مؤتشب فقال عمر نعم احلي األزد يأخذون نصيبهم من اخلري والشر

وقال عرفجة إنه كان من شأين أن الشر تفاقم فينا ودارنا واحدة وأصبنا الدماء ووتر بعضنا بعضا فاعتزلتهم ملا 
بيين وبني دهاقنتهم فحسدوين وكفروين فقال ال خفتهم فكنت يف هؤالء أسودهم وأقودهم فحفظوا علي ألمر دار 

  يضرك فاعتزهلم إذ كرهوك
وقيل إن عمر قال اثبت على منزلتك ودافعهم قال لست فاعال وال سائرا فأمر عليهم جرير بن عبد اهللا وقيل إن 

ن يف العرب جريرا كان إليه من جبيلة بعضها فجمعها إليه عمر وقال له جرير يا أمري املؤمنني إن قومي متفرقو
فأخرجهم وأنا أغزو هبم أرض فارس وكانوا متفرقني يف هوازن وغطفان ومتيم ويف أزد شنوءة والطائف وجرش 

  فكتب عمر إىل القبائل اليت فيها

جبيلة أي نسب تواصل عليه الناس قبل اإلسالم فهو النسب ليس ألحد أن يدعه وليس له أن ينتقل إىل غري ما كان 
جبيلة مل ينتسب إىل غريهم حىت جاء اإلسالم فال حتولوا بينهم وبني الرجوع إىل قومهم فخرج  يعرف به فمن كان من

قيس كبة وشحمة وعرينة من هوازن وغريها من القبائل وخرج العتيل والفتيان من بين احلارث وخرج علي وذبيان 
ة من الناس فأخرجهم أمرهم باملوعد من األزد بالسراة وملا أعطى عمر رضي اهللا عنه جريرا حاجته يف استخراج جبيل

بني مكة واملدينة وملا تتاموا قال جلرير اخرج حىت تلحق باملثىن فكره ذلك جرير ومال إىل الشام فقال له عمر قد 
علمتم ما لقي إخوانكم بأرض فارس فاخرجوا فإين أرجوا أن يورثكم اهللا أرضهم وديارهم ولك الربع من كل شيء 

عل له ولقومه ربع اخلمس مما أفاء اهللا عليه يف غزاهتم هذه له وملن اجتمع إليه ومن أخرج له بعد اخلمس وقيل بل ج
من القبائل استصلحهم عمر رضي اهللا عنه بذلك إذ كان هواهم الشام فأىب هو عليهم إال العراق وقال هلم اختذونا 

لعراق ممدين للمثىن فقال عمر لو ضممت إىل طريقا فقدموا املدينة وهم أربعة آالف وقيل ألفان مث فصلوا منها إىل ا
  هؤالء من اجلبني من ابين نزار يعين متيما وبكرا فوجه معهم قوما منهم مث تتابعت األمداد

وكان أول من نزل العذيب بالعيال من قبائل اليمن واحلجاز األزد مث حضرموت وكندة مث النخع ومراد مث مهدان 
هل البوادي من متيم وبكر وجاءت طيء عليها عدي بن حامت وجاءت أسد مث جبيلة مث جاءت قبائل احلجاز وأ

وجاءت قيس عليهم عبد اهللا بن املعتم العبسي وجاءت الرباب وعلى تيم وعدي هالل بن علفة وعلى ضبة املنذر 
بن حسان وجاءت حنظلة وعمرو وطوائف من سعد وجاءت النمر بن قاسط عليهم أنس بن هالل بن عقة وبعث 

ضا عصمة بن عبد اهللا الضيب فيمن تبعه من بين ضبة وكان قد كتب إىل أهل الردة يأذن هلم يف اجلهاد عمر أي
  ويستنفرهم إليه فلم يوافقه أحد منهم إال رمى به املثىن

  وذكر املدائين أن يزدجرد وجه مهران بعد واقعة اجلسر وأمره أن يبث
  يهاملساحل إىل أداىن أرض العرب ويقتل كل عريب قدر عل

وفيما ذكره الطربي عن سيف أن رستم والفريزان مها اللذان رأيا انفاذ مهران بعد أن طالعا برأيهما يف ذلك بوران 



ابنة كسرى وذلك عندما علما بتوايف امداد العرب إىل املثىن فخرج مهران يف اخليول وجاء يريد احلرية وبلغ املثىن 
ة وخفان فاستبطن فرات بادقلي وأرسل إىل جرير ومن معه أنه جاءنا اخلرب وهو معسكر مبرج السباخ ما بني القادسي

أمر لن نستطيع معه املقام حىت تقدموا علينا فعجلوا اللحاق بنا وموعدكم البويب وكتب إىل عصمة وإىل كل قائد 
على أظله مبثل ذلك وقال خذوا على اجلوف فسلكوا القادسية وسلك املثىن وسط السواد فطلع على النهرين مث 

اخلورنق وطلع عصمة ومن سلك معه طريقه على النجف وطلع جرير ومن سلك معه على اجلوف فانتهوا إىل املثىن 
وهو على البويب ومهران من وراء الفرات بإزائه فاجتمع عسكر املسلمني على البويب مما يلي موضع الكوفة اليوم 

من أهل السواد ما يقال هلذه الرقعة اليت فيها مهران  وعليهم املثىن وهم بإزاء مهران وعسكره فقال املثىن لرجل
وعسكره فقال بسوسا فقال أكدي مهران وهلك ونزل منزال هو البسوس وأقام مبكانه حىت كاتبه مهران إما أن 
ثىن تعربوا إلينا وإما أن نعرب إليكم فقال املثىن اعربوا فعرب مهران فنزل على شاطى ء الفرات معهم يف امللطاط فقال امل

لذلك السوادي ما يقال هلذه الرقعة اليت نزهلا مهران وعسكره فقال شوميا وذلك يف رمضان فنادى املثىن يف الناس 
اهندوا لعدوكم فتناهدوا ومهران يف ثالثة عشر ألفا معه ثالثة فيلة فقدموا فيلتهم واستعدوا للحرب فأقبلوا إىل 

مام فيلهم وجاءوا وهلم زجل فقال املثىن للمسلمني إن الذي املسلمني يف ثالثة صفوف مع كل صف فيل ورجلهم أ
تسمعون فشل فالزموا الصمت وائتمروا مهسا واملسلمون أربعة آالف ألفان ومثامنائة من اليمن وألف ومائتان من 

  سائر الناس ويقال كانوا ستة آالف ألف

  ومائتان من متيم وقيس بكر وسائرهم من اليمن
مارة يومئذ فقال له املثىن إمنا بعثك أمري املؤمنني مددا يل وقال جرير بل استعملين فقيل صار وتنازع جرير واملثىن اإل

األمر بينهما إىل ما قال املثىن فكان هو األمري وقيل صار جرير أمريا على من قدم معه واملثىن أمريا على من قدم قبل 
و خلين وتعبئة الناس ففعل جرير وعبأ ففعل جرير ذلك ومن قال هذا زعم ان املثىن قال جلرير عندما هندوا للعد

وعبأ املثىن اجليش فصري مضر وربيعة يف القلب وصري اليمن ميمنة وميسرة وقال املثىن يا معشر املسلمني إين قد 
قاتلت العرب والعجم فمائة من العرب كانوا أشد علي من ألف من العجم ويقال إنه قال هلم قاتلت العرب والعجم 

هلية واإلسالم واهللا ملائة من العجم يف اجلاهلية كانوا أشد علي من ألف من العرب وملائة من العرب اليوم يف اجلا
أشد علي من ألف من العجم إن اهللا قد أذهب مصدوقتهم ووهن كيدهم فال يهولنكم سوادهم إن للعجم قسيا جلا 

ا أعجلوا عنها أو فقدوها فهم كالبهائم أينما وسهاما طواال هي أغىن سالحهم عندهم فلو قد لقوكم رموكم هبا وإذ
  وجهتموها توجهت فتترسوا والزموا مصافكم واصربوا لشدة أوشدتني مث أنتم الظاهرون إن شاء اهللا تعاىل

وركب يومئذ فرسا ذنوبا أدهم يدعى الشموس للني عريكته وطهارته وكان ال يركبه إال لقتال ويدعه ما مل يكن 
حيض القبائل فقال له شرحبيل بن السمط ما أنصفتنا يا مثىن جعلت معدك وسطا وجعلتنا  قتال ومر على الرايات

ميمنة وميسرة قال إذا أنصفكم اهللا ما أريد هلم شيئا من اخلري إال وأنا أريد لكم مثله وما عهدي مبعد يدري بالناس 
رة وصفوا صفوفهم وقال الزموا الصمت من البأس مث صري متيما مع األزد يف امليمنة وصري ربيعة مع كندة يف امليس

فإين مكرب ثالث تكبريات فإذا كربت الثالثة فامحلوا فنظر إىل سعد ابن عبيد األنصاري قد نصل من الصف فقال من 
أنت قال سعد بن عبيد فررت يوم اجلسر من الزحف فأردت أن أجعل توبيت من فريت أن أشري نفسي هللا فقال له 

  ف مع املسلمني فتناضل عن دينكإن خريا مما تريد أن تق
وقال جرير يا معشر جبيلة إن لكم يف هذه البالد إن فتحها اهللا لكم حظا ليس لغريكم فاصربوا التماس إحدى 



احلسنيني الشهادة فثواهبا اجلنة أو النصر ففيه الغىن من العيلة وال تقاتلوا رياء وال مسعة حبسب امرى ء من خساسته 
  عدوه محد أحد من اخللقحظا أن يريد جبهاده و

ومر املثىن على الرايات راية راية حيرضهم ويهزهم بأحسن ما فيهم ولكلهم يقول إين ألرجو أن ال تؤتى العرب 
اليوم من قبلكم واهللا ما يسرين اليوم لنفسي شيء إال وهو يسرين لعامتكم فيجيبونه مبثل ذلك وأنصفهم املثىن يف 

كروه واحملبوب فلم يستطع أحد منهم أن يعيب له قوال وال عمال ووقف على أهل القول والفعل وخالط الناس يف امل
امليمنة فنظر إىل رجل من العنرب على فرس عتيق رائع فقال يا أخا بين العنرب إنك ملن قوم صدق يف اللقاء أما واهللا يا 

نه وقال لألزد اللهم صبحهم برضوانك بين متيم إنكم مليامني يف احلرب صرب عند البأس إين ألرجو أن يعز اهللا بكم دي
وادفع عنهم عني احلاسد أنتم واهللا األجناد األجماد احلسان الوجوه وإين ألرجو أن يأيت العرب اليوم منكم ما أعينهم 

ونظر إىل فوارس من قيس يف القلب فقال نعم فتيان الصباح أنتم اللهم جللهم عافيتك وافرغ عليهم الصرب يوما 
نظر إىل ناس من طيء يف القلب فقال جزاكم اهللا خريا فنعم احلي أنتم يف اللقاء وعند العطاء فإنه كبعض أيامكم و

ليحضهم إذ شدت كتيبة من العجم على املسرية وفيها بكر وكندة فقال املثىن إن اخليل تنكشف مث تكر يا معشر 
كانت معه فمنعهم من اتباعهم وقاتلهم طيء الزموا مصافكم وأغنوا ما يليكم واعترض الكتيبة اليت كشفتهم خبيل 

فثارت عجاجة بينهم ورجع أهل امليسرة وأقبلت امليمنة حنو املثىن وقد انكشف العدو عنه وسيفه بيده وقد جرح 
جراحات وهو يقول اللهم عليك متام النصر هذا منك فلك احلمد فقال له خمنف بن سليم الغامدي احلمد هللا الذي 

  عافاك فقد كنت
  ليك قال كم من كربة قد فرجها اهللا هل منعم عليه يكايفء ربه بنعمة من نعمهأشفقت ع

وكانت هزمية املشركني فاتبعهم املسلمون حىت انتهوا إىل هنر بين سليم مث كروا على املسلمني وركدت احلرب بينهم 
من النمر نصارى وابن  مليا فال يسمع إال هرير الرجال وقد كان انس بن هالل النمري قدم ممدا للمثىن يف أناس

مردي الفهري الثعليب يف ناس من قومه كذلك وقالوا حني رأوا نزول العجم بالعرب نقاتل مع قومنا فلما طال 
القتال يومئذ واشتد عمد املثىن إىل أنس بن هالل فقال يا أنس إنك امرؤ عريب وإن مل تكن على ديننا فإذا رأيتين قد 

البن مردي الفهري مثل ذلك فأجاباه فحمل املثىن على مهران فأزاله حىت دخل  محلت على مهران فامحل معي وقال
يف ميمنته مث خالطوهم واجتمع القلبان وارتفع الغبار واجملنبات تقتتل ال يستطيعون أن يفزعوا لنصر أمريهم ال 

فيه فإن اجليش ينكشف مث املسلمون وال املشركون وقد كان املثىن قال هلم إذا رأيتمونا أصبنا فال تدعوا ما أنتم 
ينصرف فالزموا مصافكم وأغنوا عنا من يليكم وأوجع قلب املسلمني قلب املشركني ووقف املثىن حىت أسفر الغبار 
وقد فين قلب املشركني واجملنبات قد هز بعضها بعضا فلما رآه املسلمون وقد أزال القلب وأفىن أهله قويت جمنبات 

يردون األعاجم على أدبارهم وجعل املسلمون واملثىن يف القلب يدعون هلم بالنصر  املسلمني على املشركني وجعلوا
  ويرسل إليهم من يذمرهم ويقول هلم إن املثىن يقول لكم عادتكم يف أمثاهلم انصروا اهللا ينصركم حىت هزم القوم

  فقالوكانت راية األزد مع عبد اهللا بن سليم فجعل يتقدم هبا فقال له رجل لو تأخرت قليال 
  أقسمت بالرمحن أن ال أبرحا

  أو يصنع اهللا لنا فيفتحا
  الرجز



وقاتل حىت قتل وتقدم أبو أمية عبد اهللا بن كعب األزدي وهو يقول اللهم إليك أسعى لترضى وإياك أرجو فاغفر 
  ذنيب مث تقدم فقاتل حىت قتل رمحه اهللا

بد اهللا بن كعب فقتل قاتل عبد اهللا بن كعب واحتز فحمل أبو رملة بن عبد اهللا بن سليم وكانت عنده الرباب ابنة ع
رأسه فأتى به ابنه وهو غالم مراهق فقال دونك رأس قاتل أبيك فعض الفىت بأنفه ومر به رجل من بكر بن وائل 

يقال له عجل فقال يا فىت ما أشجعك على األموات فحمى الفىت واعترض العدو فأتبعه عمه جندب وهو يقول يا 
أخي فلحقه وقد قتل رجال فرده وقتل حصني بن القعقاع بن معبد بن زرارة فأخذ الراية مويل هلم عجل قتلت ابن 

أو مويل لألزد يقال له خصفة فقاتل حىت قتل ودارت بينهم رحى احلرب وأخذت جرير الرماح فنادى واقوماه أنا 
ود بن حارثه وهو معلم جرير فقاتلت عنه مجاعة من قيس ليس معهم غريهم حىت خلص وشدت مجاعة على مسع

بعصابة خضراء وهو يفري فريا فطعن رجال فقتله وطعن آخر فانكسر رحمه فاختلفا بسيفيهما ضربتني فقتل كل 
واحد منهما صاحبه فوقف عليه أخوه املثىن فقال هكذا مصارع خياركم وقيل إنه ارتث يومئذ فمات بعد يف أناس 

نهم خالد بن هالل فصلى عليهم املثىن وقدمهم على األسنان والقرآن من اجلرحى من أعالم املسلمني ماتوا كذلك م
وقال واهللا إنه ليهون علي وجدي أن شهدوا البويب أقدموا وصربوا ومل جيزعوا ومل يتكلموا وإن كان يف الشهادة 
ر لكفارة لبحور الذنوب وملا ارتث مسعود بن حارثة يومئذ فتضعضع من معه رأى ذلك وهو دنف فقال يا معش

كعب بن وائل ارفعوا رايتكم رفعكم اهللا ال يهولنكم مصرعي وقتل جرير وغالب بن عبد اهللا الليثي وحنظلة بن 
  ربيعة األسدي وعروة بن زيد اخليل كل واحد منهم عشرة

وقال ربعي بن عامر وشهدها يومئذ مع أبيه احصي مائة رجل من املسلمني قتل كل واحد منهم عشرة يف املعركة 
  غالبا وعروة وعرفجة يف األزد كانوا من أصحاب التسعة فاهللا أعلم وذكر أن

  وقال يومئذ لعروة رجل من قومة ورآه يقدم أهلكت قومك يا عروة فقال
  يا قوم ال تعنفوين قومي

  ال تكثروا عديل وال من لومي
  الرجز) ال تعدوين النصر بعد اليوم ( 

  ومسع رجل يومئذ من مهران يرجتز وهو يقول

  سألوا عين فإين مهرانإن ت( 
  السريع) أنا ملن أنكرين ابن باذان 

  فعجب من أن يتكلم بالعربية فقيل له إنه ولد باليمن ويقال إنه عريب نشأ مع أبيه باليمن وكان أبوه عامال لكسرى
ابته وقد وأبصر جرير بن عبد اهللا مهران يقاتل فحمل عليه جرير واملنذر بن حسان فقتاله طعنه املنذر فأداره عن د

وقذه فنزل إليه جرير فاحتز رأسه وتنازعا سلبه مث أخذ جرير سالحه وأخذ املنذر حليته وثيابه وبرذونه وقيل يف قتله 
غري هذا وهو مما حدثت به أم ولد لزيد بن صوحان أن زيدا أخرجها معه إىل العسكر حىت لقوا مهران صاحب 

شأن الناس حييدون عن هذا قيل كرهوه فنزل زيد فمشى إليه كسرى فجعل الناس حييدون عن مهران فقال زيد ما 
فاختلفا ضربتني فأطن مهران يده فرجع فأخذ عماميت فشقها مث لفها على يده مث عاوده فنسف ساقيه بالسيف فقتله 
 فابتدر املسلمون سلبه فلم يأخذ زيد من سلبه إال السيف نفله إياه األمري فكان زيد يقول من يشتري سيفا وهذا

  أثره وخيرج يده اجلذماء فرييها وقد قيل إن غالما نصرانيا من بين تغلب هو الذي قتل مهران فاهللا أعلم



وهزم املشركون فأتوا الفرات وأتبعهم املسلمون فانتهوا إىل اجلسر وقد عربت طائفة من املشركني اجلسر فحالوا بني 
 أمسوا واقتحم طائفة الفرات فغرق بعضهم وجنا بعض ورجع الباقني وبينه فأخذوا ميينا ومشاال فقاتلهم املسلمون حىت

املسلمون عنهم حني أمسوا فعرب من بقي منهم اجلسر مث قطعوه فأصبح املسلمون فعقدوه واتبعوهم حىت بلغوا بيوت 
  ساباط مث انصرفوا وصلبوا مهران على اجلسر

لى ذلك وقال لقد عجزت عجزة وقى اهللا شرها ويقال إن املثىن قطع اجلسر أوال ليمنع أهل فارس العبور مث ندم ع
مبسابقيت إياهم إىل اجلسر وقطعه حىت أحرجتهم فإين غري عائد فال تعودوا وال تعتدوا يب أيها الناس فإمنا كانت زلة ال 

  ينبغي إخراج أحد إال من ال يقوى على االمتناع

يول املسلمني أكثروا القتل فيهم حىت وملا افترق األعاجم على شاطئ الفرات مصمدين ومصوبني واعتورهتم خ
  جعلوهم جثاء فما كانت بني العرب والعجم وقعة كانت أقوى رمة منها

حدث أبو روق قال واهللا إن كنا لنأيت البويب يعين بعد ذلك بزمان فنرى ما بني السكون وبين سليم عظاما بيضاء 
  شهدها أهنم كانوا حيرزوهنا مائة ألفتلوال تلوح من هامهم وأوصاهلم نعترب هبا قال وحدثين بعض من 

واقتسم املسلمون ما أفاء اهللا عليهم ونفلت جبيلة وجرير ما جعل هلم عمر بن اخلطاب ومحل اخلمس أو باقي اخلمس 
وجلس املثىن للناس حيدثهم وحيدثونه ملا فرغوا وكلما جاء رجل فتحدث قال له املثىن أخربين عنك فقال قرط بن 

رجال فوجدت منه رائحة املسك فقلت مهران ورجوت أن يكون إياه فإذا هو شهريرار  مجاح العبدري قتلت
  صاحب اخليل فواهللا ما رأيته إذ مل يكن مهران شيئا وكان قرط قد قاتل يومئذ حىت دق قىن وقطع أسيافا

ليكم فاصربوا وقال ربعي وهو حيدث املثىن ملا رأيت ركود احلرب واحتدامها قلت تترسوا باجملان فإهنم شادون ع
  لشدتني وأنا زعيم لكم بالظفر يف الثالثة فأجابوين فويل اهللا كفاليت

وقال ابن ذي السهمني حمدثا قلت ألصحايب إين مسعت األمري يقرأ ويذكر يف قراءته الزحف فما ذكره إال لفضل فيه 
  هلم وعده كما رجوتفاقتدوا برايتكم ولتحمي خيلكم رجلكم وازحفوا فما لقول اهللا من خلف فأجنز اهللا 

  وقال عرفجة حمدثا حزنا كتيبة منهم إىل الفرات ورجوت أن يكون اهللا قد
أذن يف غرقهم وأن يسلينا هبا عن مصيبة اجلسر فلما حصلوا يف حد اإلحراج كروا علينا فقاتلناهم قتاال شديدا حىت 

قتلته فولوا حنو الفرات فما بلغوه قال بعض قومي لو أخذت رايتك فقلت علي اقدامها ومحلت هبا على حاميتهم ف
  ومنهم أحد فيه الروح

وقد كان املثىن قال يومئذ من يتبع آثار املنهزمة حىت يبلغ السيب فقام جرير يف قومه فقال يا معشر جبيلة إنكم 
مثل ومجيع املسلمني ممن شهد هذا اليوم يف السابقة والفضيلة سواء وليس ألحد منهم يف هذا اخلمس غدا من النفل 

الذي لكم منه نفال من أمري املؤمنني فال يكونن أحد أسرع إىل هذا العدو وال أشد عليه منكم للذي لكم منه إىل ما 
  ترجون فإمنا تنتظرون إحدى احلسنيني الشهادة واجلنة او الظفر والغنيمة واجلنة
أين املستنل باألمس وأصحابه انتدبوا  ومال املثىن على الذين أرادوا أن يستنثلوا باألمس من منهزمة يوم اجلسر فقال

يف آثار هؤالء القوم إىل السيب وابلغوا من عدوكم ما تغيظوهنم به فهو خري لكم وأعظم أجرا واستغفروا اهللا إن اهللا 
  غفور رحيم

و وكان هذا املستنثل أو هو إن شاء اهللا سعد بن عبيد األنصاري قد أراد اخلروج باألمس من صف املسلمني اىل العد
فقيل للمثىن أال ترى إىل هذا الرجل الذي يريد أن يستنثل فركض إليه فقال يا أبا عبد اهللا ما تريد ان تصنع قال 



فررت يوم أيب عبيد فأردت أن تكون توبيت وانتصاري أن أمشي إليهم فأقاتل حىت أقتل قال إذن التضر عدوك وال 
وجتزى قرنك وتواسي أخاك بنفسك وتنصره  تنفع وليك ولكن أدلك على ما هو خري لك تثبت على صفك

  وينصرك فتكون قد نفعت املسلم وضررت العدو فأطاعة وثبت مكانه فكان يومئذ أول منتدب
فأمر املثىن أن يعقد هلم اجلسر مث أخرجهم يف أثر القوم واتبعتهم جبيلة وخيول املسلمني بعد من كل فارس ومل يبق يف 

  نطلقوا يف طلب العدو حىت بلغوا السيب فأصابوا من البقر والسيبالعسكر جسري إال خرج يف اخليل فا

وسائر الغنائم شيئا كثريا فقسمه املثىن عليهم وفضل أهل البالء من مجيع القبائل ونفل جبيلة يومئذ ربع اخلمس بينهم 
القواد الذين بالسوية وبعث بثالثة أرباعه إىل عمر رضي اهللا عنه وألقى اهللا الرعب يف قلوب أهل فارس وكتب 

قادوا الناس يف الطلب إىل املثىن وكتب إليه عاصم وعصمة وجرير إن اهللا قد كفى رستم ووجه لنا ما رأيت وليس 
دون القوم شيء فأذن لنا يف اإلقدام فأذن هلم فأغاروا حىت بلغوا ساباط وحتصن اهلها منهم واستباحوا القريات 

  مث انكفئوا راجعني إىل املثىندوهنا وراماهم أهل احلصن عن حصنهم بساباط 
قالوا وكان املثىن وعصمة وجرير أصابوا يف أيام البويب على الظهر نزل مهران غنما ودقيقا وبقرا فبعثوا هبا إىل 

عياالت من قدم من املدينة وقد خلفوهن بالقوادس وإىل عياالت أهل األيام قبلهم وهن باحلرية وكان دليل الذين 
اللوايت بالقوادس عمرو بن عبد املسيح بن بقيلة فلما رفعوا للنسوة فرأين اخليل تصاحين  ذهبوا بنصيب العياالت

  وحسبنها غارة فقمن دون الصبيان باحلجارة والعمد فقال عمرو هكذا ينبغي لنساء هذا اجليش وبشروهن بالفتح
وبني دجلة فمخروها الخيافون  وملا أهلك اهللا عز وجل مهران استمكن املسلمون من الغارة على السواد فيما بينهم

كيدا وال يلقون فيها مانعا وانتفضت مساحل العجم فرجعت إليهم واعتصموا بالساباط وسرهم أن يتركوا ما وراء 
دجلة ونزل جرير واملثىن احلرية وبثا املساحل فيما بني األنبار وعني التمر إىل الطف فمن كان أقام على صلحه قبلوا 

  وا عليه فكان أهل احلرية وبانيقيا وغريهم على صلحهمذلك منه ومن نقض أغار
  وكانت وقعة البويب يف رمضان من سنة ثالث عشرة

وتنازع أيضا املثىن وجرير اإلمارة وكان املثىن أحب إىل نزار وجرير أحب إىل اليمانية فكتب اىل عمر رمحه اهللا يف 
  ذلك فكان من مشورته فيه
  وعمله ما سيأيت بعد ذكره

ثىن عند ذلك فنزل أليس ويقال شراف وهو وجع من جراحات به وارحتل معه عامة النزارية فلما رأى وشخص امل
ذلك جرير حتول فنزل العذيب مع العيال ومعه أخالط الناس وهو األمري عليهم يف قول بعضهم ويف هذه اإلمارات 

جرير األمري يوم قتل مهران املثىن كلها اضطراب من نقلة األخبار واختالف بني القبائل فبنو شيبان تقول كان 
وجبيلة تقول كان األمري يوم ذلك وقبل وبعد واألظهر مما تقدم من األخبار أن املثىن كان األمري يف تلك احلرب إال 

  أن يكون جرير على من معه كما قد قيل فاهللا تعاىل أعلم
  وقد قال العور الشين فلم يذكر لغري املثىن يومئذ إمارة

  يار احلرب أحزاناهاجت عليك د
  واستبدلت بعد عبد القيس مهذانا

  وقد أرانا هبا والشمل جمتمع
  أدىن النخيلة قتلى جند مهرانا



  كأن األمري املثىن يوم راجفة
  مهران أشجع من ليث خبفانا
  أزمان سار املثىن باخليول هلم

  فقتل الزحف من رجلى وركبانا
  مسا ملهران واجليش الذي معه

  وحداناحىت أبادهم مثىن و
  إذ الأمري أراه بالعراق لنا

  مثل املثىن الذي من آل شيبانا
  البسيط

  حديث غارة املثىن على سوقي اخلنافس وبغداد

ذكر سيف عن شيوخه أن املثىن ملا نزل أليس قرية من قرى األنبار وهذه الغزاة تدعى غزاة األنبار اآلخرة وغزاة 
ري بن اخلصاصية وأرسل جريرا إىل ميسان وهالل بن علقمة إىل أليس اآلخرة وقد خمر السواد وخلف باحلرية بش

دست ميسان وأذكى املساحل بعصمة بن فالن الضيب وبالكلح الضيب وبعرفجة البارقي وأمثاهلم من قواد املسلمني 
 ألز به رجالن أحدمها أنباري واآلخر حريي يدله كل واحد منهما على سوق فأما األنباري فدله على سوق اخلنافس

وأما احلريي فدله على بغداد فقال املثىن أيتهما قبل صاحبتها فقالوا بينهما أيام فقال أيهما أعجل قالوا سوق 
اخلنافس يتواىف إليها الناس وجيتمع إليها ربيعة وقضاعة خيفروهنم فاستعد هلا املثىن حىت إذا ظن أنه يوافيهم يوم سوقها 

هبا خيالن من ربيعة وقضاعة وهم اخلفراء فانتسف السوق وما فيها ركب حنوهم فأغار على اخلنافس يوم سوقها و
وسلب اخلفراء مث رجع عوده على بدئه حىت تطرق دهاقني األنبار طروقا يف أول يومه فتحصنوا منه فلما عرفوه 

  نزلوا إليه فأتوه باألعالف والزاد وأتوا باألدالء على بغداد وكان وجهه إىل سوق بغداد فصبحهم
  ثىن يف غارته على خنافسوقال امل

  صبحنا يف اخلنافس مجع بكر
  وحيا من قضاعة غري ميل
  بفتيان الوغى من كل حي

  تباري يف احلوادث كل جيل
  نسفنا سوقهم واخليل زور
  من التطواف والشد البجيل

  الوافر

جيتمع فيها رأس كل وذكر اخلطيب أبو بكر بن ثابت البغدادي يف تارخيه أن بغداد كانت يف أيام مملكة العجم قرية 
سنة التجار ويقوم هبا للفرس سوق عظيمة فلما توجه املسلمون إىل العراق وفتحوا أول السواد ذكر للمثىن بن 

حارثة أمر سوق بغداد مث أورد بإسناد له عن أبن إسحق أن أهل احلرية قالوا للمثىن وذكره سيف من طريق آخر أن 
يف احلديثني متقارب وقد دخل حديث أحدمها يف حديث اآلخر قالوا أال رجال من أهل احلرية قال للمثىن واللفظ 

ندلك على قرية يأتيها جتار مدائن كسرى وجتار السواد وجيتمع هبا يف كل سنة من الناس مثل خراج العراق وهذه 



غناء  أيام سوقهم اليت جيتمعون فيها فإن أنت قدرت على أن تعرب إليهم وهم ال يشعرون أصبت هبا ماال يكون
للمسلمني وقوة على عدوهم وبينها وبني مدائن كسرى عامة يوم فقال هلم فكيف يل هبا قالوا إن أردهتا فخذ طريق 

الرب حىت تنتهي إىل األنبار مث تأخذ رءوس الدهاقني فيبعثون معك األدالء فتسري سواد ليلة من األنبار حىت تأتيهم 
  ضحى

حىت دخل األنبار فنزل بصاحبها فتحصن منه فأرسل إليه ما مينعك من  قال فخرج من النخيلة ومعه أدالء احلرية
النزول فأرسل إليه إين أخاف فأرسل إليه انزل فإنك آمن على دمك وقريتك وترجع ساملا إىل حصنك فتوثق عليه مث 

منها إىل املدائن  نزل فأطعمه املثىن وخوفه واستكتمه وقال إين أريد أن أغري فابعث معي األدالء إىل بغداد حىت أغري
قال أنا أجيء معك قال املثىن ال أريد أن جتيء معي ولكن ابعث معي من يعرف الطريق ففعل وأمر هلم بزاد وطعام 

  وعلف وبعث معهم دليال فأقبل حىت إذا

به بلغ املنصف قال له املثىن كم بيننا وبني هذه القرية قال أربعة فراسخ أو مخسة وقد بقي عليك ليل فقال ألصحا
من ينتدب للحرس فانتدب له قوم فقال هلم اذكوا حرسكم مث نزل وقال للناس أنزلوا فاقضوا واطعموا وتوضأوا 

وهتيأوا وابعثوا الطالئع فال يلقون أحدا إال حبسوه مث سارهبم فصبحهم يف أسواقهم فوضع فيهم السيف فقتل وأخذ 
املتاع ما يقدر الرجل منكم على محله على دابته وهرب األموال وقال ألصحابه ال تأخذوا إال الذهب والفضة ومن 

الناس وتركوا أمتعتهم وأمواهلم ومأل املسلمون أيديهم من الصفراء والبيضاء واحلر من كل شيء مث كر راجعا مث 
نزل بنهر السليحيني من األنبار فقال للمسلمني أمحدوا اهللا الذي سلمكم وغنمكم وانزلوا فاعلفوا خيلكم من هذا 

لقصب وعلقوا عليها وأصيبوا من أزوادكم فسمع القوم يهمس بعضهم إىل بعض أن القوم سراع اآلن يف طلبنا ا
فقال تناجوا بالرب والتقوى وال تتناجوا باإلمث والعدوان قبح اهللا من يتناجون به انظروا يف األمور وقدروها مث تكلموا 

لغهم اآلن إنه لكبري ولو كان الصريخ عندهم لبلغهم من رعب حتسبوهنم اآلن يف طلبكم فو اهللا لو كان الصريخ قد ب
غارتنا عليهم إىل جنب مدائنهم ما يشغلهم عن طلبنا حىت نلحق معسكرنا ومجاعتنا إن للغارات روعات تنتشر عليها 

العراب يوما إىل الليل ولو كان هبم من القوة ما حيملهم على طلبنا مث جهدوا وجهدهم ما أدركونا حنن على اجلياد 
وهم على املقارف البطاء ولو اهنم طلبونا فأدركونا مل نقاتلهم إال التماس الثواب ورجاء النصر فثقوا باهللا وأحسنوا 

به الظن فقد نصركم اهللا عليهم وهم أكثر منكم وأعز وسأخربكم عين وعن انكماشي والذي أريد من ذلك أن 
وصانا أن نقل العرجة ونسرع الكرة يف الغارات ونسرع يف غري أبا بكر أ} صلى اهللا عليه وسلم{خليفة رسول اهللا 

ذلك األوبة فأقبلوا ومعهم دليلهم حىت انتهوا إىل األنبار فاستقبلهم صاحبها بالكرامة فوعده املثىن باإلحسان إليه لو 
  استقام أمرهم ورجع املثىن إىل عسكره

  حديث السرايا من األنبار

إىل األنبار سرح املضارب العجلي وزيدا إىل الكباث مث خرج يف أثرهم فقدم الرجالن قالوا ملا رجع املثىن من بغداد 
الكباث وقد ارفض عنه أهله وأخلوه وكانوا كلهم من بين تغلب وكان عليهم فارس العناب التغليب حيميهم فركب 

يف أخرياهتم فأكثروا املسلمون آثارهم يتبعوهنم فأدركوا أخرياهتم فحماهم فارس العناب ساعة مث هرب وقتلوا 
ورجع املثىن إىل عسكره باألنبار فسرح فرات بن حيان وكان خلفه يف عسكره وسرح معه عتيبة بن النهاس وأمرمها 
بالغارة على أحياء من تغلب والنمر بصفني مث أتبعهما وخلف على الناس عمرو بن أيب اهلجيمي فلما دنوا من صفني 

رة وحتصنوا وفارق املثىن فراتا وعتيبة فأرمل املثىن وأصحابه من الزاد حىت حنروا فر أهلها فعربوا الفرات إىل اجلزي



رحلهم إال ما البد هلم منه فأكلوها حىت أخفافها وعظامها وجلودهها مث ادركوا عريا من أهل دياف وحوران فقتلوا 
ل هلم دلوين فقال له أحدهم العلوج وأصابوا ثالثة نفر من بين تغلب خفراء فأخذوا العري وكان ظهرا فاضال وقا

أمنوين على أهلي ومايل وأدلكم على حي من بين تغلب غدوت من عندهم اليوم فآمنه املثىن وسار معه يومه حىت إذا 
كان العشي هجم عليهم فإذا النعم صادرة عن املاء والقوم جلوس بأفنية البيوت فبعث غارته فقتلوا املقاتلة وسبوا 

  ل وإذا هم بنو ذيالذرية وانتسفوا األموا
الروحيلة فاشترى من كان من ربيعة السبايا بنصيبهم من الفيء فأعتقوا سبيهم وكانت ربيعة ال تسىب إذ العرب 

  يتسابون يف جاهليتهم

وأخرب املثىن أن مجهورمن سلك البالد قد انتجعوا شاطى ء دجلة فسرح يف آثارهم حذيفة بن حمصن وكان على 
عد البويب مث أتبعه فأدركوهم دون تكريت خيوضون املاء فأصابوا ما شاءوا من النعم حىت مقدمته يف غزواته كلها ب

أصاب الرجل مخسا من السيب ومخسا من النعم وجاء املثىن بذلك حىت نزل على الناس باألنبار ومضى فرات وعتيبة 
هم فرموا بطائفة منهم يف املاء يف وجههما حىت أغارا على صفني وهبا النمر وتغلب متساندين فأغاروا عليهم ونقبو

فناشدوهم وجعلوا ينادون الغرق الغرق فلم يقلعوا عنهم وجعل عتيبة والفرات يذمرون الناس وينادوهنم تغريق 
بتحريق يذكروهنم يوما من أيام اجلاهلية أحرقوا فيه قوما من بكر بن وائل يف غيضة من الغياض مث انطلق املسلمون 

  غرقوهمراجعني إىل املثىن وقد 
فلما تراجع الناس إىل عسكرهم باألنبار وتوافت هبا البعوث والسرايا احندر هبم املثىن إىل احلرية فنزل هبا وكانت 
لعمر رمحه اهللا يف كل جيش عيون يتعرفون األخبار من قبلهم فكتب إليه مبا كان يف تلك الغزاة وأبلغ الذي قال 

ليهما فسأهلما فأخرباه أهنما قاال ذلك على وجه املثل وأهنما مل يفعال ذلك عتيبة والفرات يوم بين تغلب واملاء فبعث إ
على وجه طلب بذحل يف اجلاهلية فاستحلفهما فحلفا ما أراد بذلك إال املثل وإعزاز اإلسالم فصدقهما وردمها إىل 

  املثىن

  ذكر ما هيج حرب القادسية على ما ذكره سيف عن أشياخه

والقريزان ومها عميدا أهل فارس أين يذهب بكما مل يربح بكما اإلختالف حىت وهنتما قالوا قال أهل فارس لرستم 
أهل فارس وأطمعتما فيهم عدوهم وإن مل يبلغ من خطركما أن تقركما فارس على هذا الرأي وأن تعرضاها للهلكة 

املدائن واهللا ما جرأ علينا هذا  ما تنتظرون واهللا ما تنتظرون إال أن ينزل بنا وهنلك ما بعد ساباط وبغداد وتكريت إال
  غريكم ولوال أن يف قتلكم هالكنا لعجلنا لكم القتل الساعة ولئن مل تنتهوا لنهلكنكم مث هنلك وقد اشتفينا منكم

قالوا فقال القريزان ورستم لبوران ابنة كسرى اكتيب لنا نساء كسرى وسراريه ونساء آل كسرى وسراريهم 
كتاب فأرسلوا يف طلبهن فلم تبق امرأة منهن إال أتوا هبا فوضعوا عليهن العذاب ففعلت وأخرجت ذلك إليهم يف 

يستدلوهنن على ذكر من آل كسرى فلم يوجد عند واحدة منهن أحد منهم وقلن أو من قال منهن مل يبق منهم إال 
لتهم عليه وكانت غالم يدعى يزدجرد من ولد شهريار بن كسرى وأمه من أهل داريا فأرسلوا إليها فأخذوها به فد

قد دفعته إىل أخواله يف أيام شريي حني مجعهن يف القصر األبيض فقتل الذكور واعدهتم مث دلته إليهم يف زبيل 
  فأرسلوا إليه

فجاءوا به وهو ابن إحدى وعشرين فملكوه واجتمعوا عليه واطمأنت فارس واستوثقوا وتبارى الرؤساء يف طاعته 



لكل مسلحة كانت لكسرى أو موضع ثغر وبلغ ذلك من أمرهم واجتماعهم على  ومناصحته ومعونته فسمى اجلنود
يزدجرد املثىن واملسلمني فكتبوا بذلك إىل عمر رمحه اهللا مبا ينتظرون ممن بني ظهرانيهم فلم يصل الكتاب إىل عمر 

بذي قار وينزل حىت كفر أهل السواد من كان له منهم عهد ومن مل يكن له فخرج املثىن على حاميته حىت ينزل 
  الناس بذي الطف يف عسكر واحد فكتب إليهم عمر

أما بعد فاخرجوا من بني ظهراين األعاجم وتفرقوا يف املياه اليت تليهم على حدود أرضكم وأرضهم وال تدعوا يف 
اجلد  ربيعة ومضر أحدا من أهل النجدات وال فارسا إال اجلبتموه فإن جاء طائعا وإال حشدمتوه امحلوا العرب على

  إذا جد العجم لتلقوا جدهم جبدكم
فنزل املثىن بذي قار ونزل الناس باجلل وشراف إىل غضي وغضي جبال البصرة وكان جرير بن عبد اهللا بغضي 

وسربة بن عمرو العنربي ومن أخذ أخذهم فيمن معهم إىل سلمى فكانوا يف أمواه العراق من أوهلا إىل آخرها مساحل 
  غيث بعضهم بعضا وإن كان كون وذلك يف ذي القعدة سنة ثالث عشرةينظر بعضهم إىل بعض وي

وعادت مساحل كسرى وثغوره وهم يف ملك فارس هائبون مشفقون واملسلمون يتدفقون قد ضروا هبم كاألسد يثأر 
ىت عن فريسته مث يعاود الكر وأمراؤهم يكفكفوهنم ألن عمر رمحه اهللا كان أمرهم أن ال يقاتلوا إال أن يقاتلوا ح

  يأتيهم أمره وتصلهم أمداد املسلمني
  تأمري عمر رضي اهللا عنه سعد بن أيب وقاص على العراق وذكر اخلرب عن حرب القادسية

  ذكر املدائين بإسناده إىل رجال من أهل العلم يزيد بعضهم على بعض

اق فكانت مضر ختتار أن عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه كان خيري من قدم عليه من العرب بني الشام وبني العر
العراق وختتار أهل اليمن الشام فقال عمر اليمن أشد تعاطفا حينون إىل سفلهم ونزار كلهم سلف نفسه ومضر ال 
حتن إىل سلفها ومل يكن أحد من العرب أشد إقداما على أرض فارس من ربيعة فبلغ عمر اختالف املثىن بن حارثة 

الناس فقال املغرية بن شعبة يا أمري املؤمنني تداركهم برجل من املهاجرين وجرير بن عبد اهللا يف اإلمارة فاستشار 
واجعله بدريا فقال أشريوا علي برجل فقال عبد الرمحن بن عوف قد وجدته قال من هو قال سعد بن أيب وقاص قال 

وكتب } سلمصلى اهللا عليه و{هو هلا فكتب عمر إىل املثىن مل أكن ألستعملك على رجل من أصحاب رسول اهللا 
  إىل جرير واملثىن إين موجه سعدا إليكما فامسعا له وأطيعا

وذكر الطربي وغريه يف هذا املوضع من حترك عمر رضي اهللا عنه للخروج إىل العراق بنفسه واستدعائه وجوه 
اهللا  املهاجرين واألنصار للمشورة عليه فيه بعد أن خرج بذلك الرسم فنزل صرارا وقدم بني يديه طلحة بن عبيد

فنزل األعوص وخلف باملدينة علي بن أيب طالب واليا عليها وإشارة أوىل الرأي عليه بالرجوع إىل املدينة 
واالستخالف على ذلك الوجه واستنفار العرب له ما قد فرغنا من ذكره يف صدر وقعة البويب من خرب اجلسر 

ذكرناه حيث ينبغي وإن يكن موضعه هذا فقد  حيث ذكره املدائين ولعل ذلك املوضع أوىل به فإن يكن كذلك فقد
نبهنا عليه ليعرف ما وقع فيه من االختالف بني املؤلفني يف هذا الشأن حبسب ما تأدي إليهم من جهة النقل واألمر 

  يف ذلك قريب واالختالف يف املنقوالت غري مستنكر واهللا تعاىل أعلم
ن أيب وقاص على صدقات هوازن بنجد فأقره عمر عليها وقد كان أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه استعمل سعد ب

فلما أتاه اجتماع فارس وقيام يزدجرد يف قول من جعل قيامه بعد وقعة البويب خالفا ملا ذكره املدائين وآخرون معه 



من قيامه قبل ذلك حسب ما قدمناه كتب عمر إىل املسلمني مبا عملوا به قبل انتهاء كتابه إليهم من الوقوف على 
حدود أرضهم وأن يستخرجوا كل ديب سالح وفرس ممن له رأي وجندة فيضموه إليهم حىت يأتيهم أمره وكتب إىل 

عمال العرب على الكور والقبائل وذلك يف ذي احلجة سنة ثالث عشرة خمرجه إىل احلج يأمرهم أيضا بانتخاب 
ه وكتب مبثل ذلك إىل سعد بن أيب وقاص الناس أوىل اخليل والسالح والنجدة والرأي ويستعجلهم يف توجيههم إلي

  فجاءه كتاب سعد
إين قد انتخبت لك ألف فارس مرد كلهم له جندة ورأي حيوط حرمي قومه ومينع زمارهم إليهم انتهت أحساهبم 

  وآراؤهم فشأنك هبم

لوا األسد فوافق وصول كتاب سعد هبذا مشاورة عمر الناس يف رجل يوجهه إىل العراق فقالوا قد وجدته قال من قا
عاديا سعد بن مالك فانتهى إىل رأيهم وأرسل إليه فقدم عليه فأمره على حرب العراق وأوصاه فقال يا سعد سعد 

بين وهيب عليك بتقوى اهللا فإن اهللا ال ميحو السيء بالسيء ولكن ميحو السيء باحلسن وال يغرنك أن يقال صاحب 
فإن اهللا عز وجل ليس بينه وبني احد } صلى اهللا عليه وسلم{ وخال رسول اهللا} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

سبب إال طاعته فالناس شريفهم ووضيعهم يف ذات اهللا سواء اهللا رهبم وهم عباده يتفاضلون بالعاقبة ويدركون ما 
سيئة و من جاء بال) القصص  ٨٤( عنده بالطاعة أمل تسمع لقول اهللا تبارك وتعاىل من جاء باحلسنة فله خري منها 

مذ بعثه اهللا حىت قبضه إليه } صلى اهللا عليه وسلم{وقد رأيت رسول اهللا ) النمل  ٩٠( فكبت وجوههم يف النار 
فالزم ما رأيته عليه وإين موجهك إىل أرض فارس فسر على بركة اهللا فقد استعملنك على من مررت به من القبائل 

فيه واعلمهم ما أعد اهللا ألهله فمن تبعك منهم فأحسن إليه ممن سقط إليكم من العرب فاندهبم إىل اجلهاد ورغبهم 
وارفق هبم واجعل كل قبيلة على منزهلا ومن مل يبلغ أن تستنفره مبن معه من قبيلة فاجعله مع من أحب وانزل فيدا 

  حىت يأتيك أمري
  ويف رواية أنه قال ملا أراد أن يسرحه

على أمر شديد كريه ال خيلص منه إال احلق فعود نفسك إين قد وليتك حرب العراق فاحفظ وصييت فإنك تقدم 
ومن معك اخلري واستفتح به واعلم أن لكل عادة عتادا وعتاد اخلري الصرب فالصرب الصرب جتتمع لك به خشية اهللا 

جتتمع لك يف أمرين يف طاعته واجتناب معصيته وإمنا أطاعه من أطاعه حبب اآلخرة وبغض الدنيا وعصاه من عصاه 
  لدنياحبب ا

وبغض اآلخرة وللقلوب حقائق ينشئها اهللا عز وجل انشاء منها السر والعالنية فأما العالنية فأن يكون حامده وذامه 
يف احلق سواء وأما السر فيعرف بظهور احلكمة من قلبه على لسانه ومبحبة الناس إليه فال تزهد يف التحبب فإن 

أحب عبدا حببه إىل خلقه وإذا أبغض عبدا بغضه إليهم فاعترب منزلتك عند النبيني قد سألوا حمبتهم وإن اهللا تعاىل إذا 
  اهللا عز وجل مبنزلتك عند الناس ممن يسرع معك يف أمرك

  وذكر املدائين أن عمر رضي اهللا عنه كتب لسعد مع ما أوصاه به عهدا يقول له فيه
ك فهو أوىل مباله وأهله وولده وليس لك منه إال أوصيك بتقوى اهللا والرغبة فيما عنده فادع الناس إىل اهللا فمن أجاب

زاد بالغ إن احتجت وعظ نفسك وأصحابك وال تكثر عليهم فيملوا واجعلهم رفقاء أخوانا وألن هلم جناحك 
وحطهم بنفسك كنفسك واعلم أن املسلمني يف جوار اهللا وأن املسلم أعظم اخللق عند اهللا حرمة وال يطلبنك اهللا 

م واحذر عليهم واحفظ قاصيتهم وعد مريضهم وانصف مظلومهم وخذ لضعيفهم من قويهم خبفرته يف أحد منه



واصلح بينهم وألزمهم القرآن وخوفهم باهللا وآمنهم من ذكر اجلاهلية وما كان فيها فإهنا تورث الضغينة وتذكرهم 
عنك بذنب ويستبدل  الدخول واعلم أن اهللا قد توكل من هذا األمر مبا ال خلف فيه فاحذر أن يصرف اهللا ذلك

بكم غريكم واحذر من اهللا ما حذركم من نفسه فإنك جتد ما قدمت يداك من خري حمضرا وما علمت من سوء تود 
  لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا

مث سرحه فيمن اجتمع إليه باملدينة من نفري املسلمني فخرج سعد بن أيب وقاص من املدينة قاصدا للعراق يف أربعة 
  ة آالف من أهل اليمن والسراة وألف من سائر الناسآالف ثالث

  قالوا وشيعهم عمر رمحه اهللا من صرار إىل األعواص مث قام يف الناس خطيبا فقال

إن اهللا تعاىل إمنا ضرب لكم األمثال وصرف لكم القول ليحيي بذلك القلوب فإن القلوب ميتة يف صدورها حىت 
به وإن للعدل أمارات وتباشري فأما األمارات فاحلياء والسخاء واهلني واللني  حيييها اهللا تعاىل من علم شيئا فلينتفع

وأما التباشري فالرمحة وقد جعل اهللا لكل أمر باب بابا ويسر لكل باب مفتاحا فمتاحل فباب العدل اإلعتبار ومفتاحه 
أخذ احلق إىل كل أحد له حق الزهد واإلعتبار ذكر املوت بتذكر األموات واالستعداد له بتقدمي األعمال والزهد 

وال يصانع يف ذلك أحدا ويكتفي مبا يكفيه من الكفاف فإن مل يكفه الكفاف مل يغنه شيء إين بينكم وبني اهللا وليس 
بيين وبني اهللا أحد وإن اهللا عز وجل قد ألزمين دفع الدعاء عنه فأهنوا شكاتكم إلينا فمن مل يستطع فإىل من يبلغناها 

   متعتعنأخذ له احلق غري
فسار سعد يف عام غيداق خصيب حىت نزل فيدا فأقام هبا أشهرا وجعل عمر ال يأتيه أحد من العرب إال وجهه إليه 
مث كتب إليه أن يرتفع بالناس إىل زرود فاتاها وأقام هبا واتاه من حوهلا من بين متيم من حنظلة وأتته سعد والرباب 

د والزبرقان ابن بدر وحنظلة بن ربيعة األسدي وربعي أبو شبيب بن وعمرو فكان ممن أتاه عطارد ولبيد بن عطار
ربعي الرياحي وهالل ابن علقمة التميمي واملنذر بن حسان الضيب فقالت رؤساء حنظلة يا بين متيم قد نزل بكم 

تان الناس وهم قبائل احلجاز واليمن وأهل العالية وقد لزمكم قراهم فشاطروهم الرسل ففعلوا فمن كان له منح
  قصر إحدامها عليهم ومن كان له أكثر فعلى حساب ذلك فقروهم شتوة بزورود

وكان عمر أمد سعدا بعد خرجه فيما ذكر سيف عن أشياخه بألفي مياين وألفي جندي مرد من غطفان وسائر الناس 
وانتخب من بين متيم فنزلوا معه زرود يف أول الشتاء وتفرقوا فيما حوهلا وأقام سعد ينتظر اجتماع الناس وأمر عمر 

والرباب أربعة آالف منهم ألف من الرباب وانتخب من بين أسد ثالثة آالف وأمرهم أن ينزلوا على حد أرضهم 
بني احلزن والبسيطة فأقاموا هنالك بني سعد بن أيب وقاص وبني املثىن بن حارثة واملثىن بذي قار ويقال بأليس وقال 

  ط الناس متفرقون فيما بني العذيب إىل خصي ويقال غضيبعضهم بشراف وجرير ومن معه من أخال
وكان املثىن يف مثانية آالف من ربيعة منهم ستة آالف من بكر بن وائل وألفان من سائر ربيعة منهم أربعة آالف ممن 

ل كان املثىن انتخبه بعد فصول خالد عنه إىل الشام وأربعة آالف كانوا معه ممن بقي يوم اجلسر وكان معه من أه
اليمن ألفان من جبيلة وألفان من قضاعة وطيء ممن انتخب إىل ما كان قبل ذلك على طيء عدي بن حامت وعلى 

قضاعة عمرو بن وبرة وعلى جبيلة جرير بن عبد اهللا فبينا الناس كذلك سعد يرجوا أن يقدم عليه املثىن واملثىن يرجو 
يب هبا يوم اجلسر فمات رمحه اهللا وملا أحس باملوت أن يقدم عليه سعد انتقضت باملثىن جراحاته اليت كان أص
  استخلف على الناس بشري بن اخلصاصية وكتب إىل سعد

صلى اهللا {كتبت إليك وأنا ال أراين إال ملا يب فإن اهلك أو أسلم فإين أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا 



لكافرين وال أخال العجم إال سيجمعون على حربك فهم وان اجلنة مأوى املتقني وأن النار مثوى ا} عليه وسلم
القوك جبمع مل يلقونا مبثله وقد أراين اهللا إن كان قضى بينك وبينهم حربا أن تقاتلهم على أدىن حجر من بالدك على 

  حد أرضهم فإن ظفرمت فلكم ما وراءهم وإن كانت
طريقكم وأجرأ على أرضكم واحنزمت إىل فئتكم إىل  األخرى وال أراها اهللا املسلمني كنتم أعلم بسبيلكم وأجرأ على

  أن يرد اهللا لكم الكرة عليهم

وكان مع بشري بن اخلصاصية عندما استخلفه املثىن وجوه أهل العراق ومع سعد وجوه أهل العراق الذين قدموا 
  على عمر رمحه اهللا فيهم فرات بن حيان العجلي وعتيبة بن النهاس فردهم مع سعد

اختلف الناس يف عدد أهل القادسية فمن قال هم أربعة آالف فلمخرجهم مع سعد من املدينة ومن  فمن أجل ذلك
قال مثانية آالف فالجتماعهم بزرود ومن قال تسعة آالف فللحاق القيسيني ومن قال اثنا عشر ألفا فلدفوف بين 

  قيس وغريهأسد من فروع احلزن بثالثة آالف وقدم عليه بعد ذلك ناس كثري مع األشعث بن 
  قالوا فجميع من شهد القادسية بضعة وثالثون ألفا

وكتب سعد إىل عمر رمحه اهللا مبوت املثىن فكتب إليه أن سر حىت تنزل بشراف وأحذر على من معك من املسلمني 
  وعليك باإلصالح ما استطعت

فاءهم حىت قدموا شراف فارحتل سعد عن زرود ومعه متيم وقيس واليمن وغريهم وفيهم رجالة فحمل بنو متيم ضع
فنزهلا فاتاهم بشري بن اخلصاصية وجرير ومن كان معه بفروع احلزن وقدم عليه املعىن بن حارثة أخو املثىن وقدمت 

معه زوج املثىن سلمى بنت خصفة من بين تيم الالت بوصيته إىل سعد وكان قد أوصى هبا وأمرهم أن يعجلوها عليه 
نه قابوس بن قابوس بن املنذر إىل أن انقضى ذلك كما نذكره بعد عند ذكر بزرود فلم يفرغوا لذلك وشغلهم ع

مقتل قابوس على ما ذكره املدائين فقدم حينئذ املعىن وسلمى على سعد بوصية املثىن ورأيه فترحم عليه سعد عندم 
  هبا وبىن مسجداتانتهى ذلك إليه وأمر أخاه املعىن على عمله وأوصى بأهل بيته خريا وخطب سلمى فتزوجها وبىن 

  بشراف فقال بعض التميميني يذكر نفريهم إىل سعد وقراهم له ومحالهنم
  فنفرنا إليهم باحتساب
  مل نعرج ومل نذق تغميضا
  وقريناهم ربيعا من الرسل

  حقينا مثمال وغريضا
  ومحلنا رجاهلم من زرود

  إذ تعايوا فلم يطيقوا النهوضا
  اخلفيف

ربه مبكانه فقال ألرمني فارس وابناءها باملهاجرين وأبناء املهاجرين فوجه ألفا وكتب سعد إىل عمر حني نزل شراف خي
ومائة منهم ممن شهد بدرا نيف وأربعون رجال وسائرهم ممن شهد بيعة الرضوان إىل الفتح وحضهم عمر رمحه اهللا 

م بتقوى اهللا واإلصالح ما فقال إن أحب عباد اهللا إىل اهللا وأعظمهم عنده منزلة أتقاهم له وأشدهم منه رجال فعليك
استطعتم وما التوفيق إال باهللا الزموا الطاعة جيمع اهللا لكم ما حتبون من دينكم ودنياكم واوفوا بالعهد ملن عاهدمت 

وإياكم والغدر والغلول فإنه من يغلل يأت مبا غل يوم القيامة ومن غدر أدال اهللا منه عدوه ووهن كيده فافهموا ما 



  ا على اهللا أمره وال تكونوا كاجلفاة اجلاهليةتوعظون به واعقلو
وعن سيف أن عمر رمحه اهللا قال واهللا ألضربن ملوك العجم مبلوك العرب فلم يدع رئيسا والذا رأي وال ذا شرف 

  وال ذا سلطة وال خطيبا وال شاعرا إال رماهم به فرماهم بوجوه الناس وغررهم
الشام أن ميد سعدا مبن كان عنده من أهل العراق وكانوا ستة آالف وكتب عمر رضي اهللا عنه إىل أيب عبيدة وهو ب

ومن اشتهى أن يلحق هبم وكتب إىل املغرية بن شعبة أن يسري إىل سعد من البصرة وكتب إىل سعد مبثل رأي املثىن 
  الذي أشار به على سعد

  أما بعد فسر من شراف حنو فارس مبن معك من املسلمني وتوكل على

ه على أمرك كله واعلم أنك تقدم على أمة عددهم كثري وعدهتم فاضلة وبأسهم شديد وعلى بلد وإن اهللا واستعن ب
كان سهال كؤود لبحوره وفيوضه ودآدئه فإذا لقيتم القوم أو أحد منهم فابدءوهم الضرب والشد وإياكم واملناظرة 

فإذا انتهيت إىل القادسية والقادسية جلموعهم وال خيدعنكم فإهنم خدعة مكرة أمركم غري أمرهم إال أن جتادوهم 
باب فارس يف اجلاهلية وهي أمجع تلك األبواب ملا تريد ويريدون وهو منزل رحيب خصيب حصني دونه قناطر 

واهنار ممتنعة فتكون مساحلك على أنقاهبا ويكون الناس بني احلجر واملدر على أقصى حجر من أرض العرب وأدىن 
كانك فال تربحه فإهنم إذا أحسوك أنقضتهم ورموك جبمعهم الذي يأيت على خيلهم مدرة من أرض العجم مث الزم م

ورجلهم وحدهم وجدهم فإن أنتم صربمت لعدوكم واحتسبتم بقتاهلم رجوت أن تنصروا عليهم مث ال جيمع لكم 
ن أدىن مدرة مثلهم أبدا إال أن جيتمعوا وليست معهم قلوهبم وان تكن األخرى كان احلجر يف أدباركم فانصرفتم م

من أرضهم إىل ادىن حجر من أرضكم مث كنتم عليها أجرأ وهبا أعلم وكانوا عنها اجنب وهبا أجهل حىت يأتيكم اهللا 
بالفتح ويرد لكم الكرة وليكن منزلك الذي تنزله رحيبا خصيبا وإذا نزلت منزال فال تستاخر عنه فإن ذلك وهن 

وال تأمنن قريبا وال بعيدا وصف يل منزلك الذي تنزله وكم بينك عليك وجرأة لعدوك وأذك العيون واتبع الغرض 
  وبني أول عدوك وآخره وكيف مأتاهم وسم يل املنزل فإنه قد ألقى يف روعي أنكم ستفتحون فارس وأنكم األعلون

ب ويف رواية أنه كتب إليه باليوم الذي يرحتل فيه من شراف وأين ينزل بالناس فيما بني عذيب واهلجانات وعذي
والقوادس وأن يشرق بالناس ويغرب هبم فارحتل سعد عن شراف يريد ان ينزل منزال على ما كتب به إليه عمر 

  فانتهى إىل املغيثة فأقام وبىن مسجدا بني الفرعاء واملغيثة وقدم بني

إىل سعد فأقبل يف  يديه زهرة بن عبد اهللا بن قتادة بن اجلوية يرتاد له منزال فأقبل زهرة حىت انتهى إىل العذيب وكتب
  قادسية وهي أحساء فقال يف ذلك النعمان بن مقرن املزين وتروى لغريهأثره فنزل املسلمون ما بني العذيب إىل ال

  نزلنا بأحساء العذيب ومل تكن
  لنا مهة إال إختيار املنازل

  لنحوي أرضا أو نناهب غارة
  يضج هلا ما بني بصرى وبابل

  الطويل
يل وكتب سعد إىل عمر إنا ونزل زهرة القادسية بني العتيق واخلندق حبيال القنطرة وقديس وهي يومئذ أسفل منها مب

نزلنا من القادسية والعذيب منزال خصيبا رحيبا على أقصى حجر من أرضنا وأدىن مدرة من أرض عدونا فأما عن 
يسار القادسية فبحر أخضر الج إىل احلرية بني طرفني أما أحدمها فعلى الظهر وأما اآلخر فعلى شاطى ء هنر يطلع 



حلرية وأما عن ميني القادسية ففيض من فيوض مياههم وبيننا وبني أدىن عدونا منا مبن سلكه على ما بني اخلورنق وا
مخسة عشر ميال ومل يبلغين من الذي أسندوا إليه أمرهم إىل أن كتبت إليك ومىت يبلغين ذلك أكتب به إليك إن شاء 

  اهللا وحنن متوكلون على اهللا راجعون له
من انثال على سعد من رؤسائهم ووجوههم عظم ذلك عليهم  وملا بلغ أهل فارس اجتماع العرب هلم وكثرة

ورعبهم وزادهم نزوهلم القادسية رعبا وضيقا فعج أهل السواد إىل يزدجرد بن شهريار وأرسلوا إليه أن العرب قد 
نزلوا القادسية بأمر ليس يشبه إال احلرب وأن فعلهم منذ نزلوها ال يبقى عليه شيء وقد أخربوا ما بينهم وبني 

لفرات فليس هنالك أنيس إال يف احلصون وقد ذهبت الدواب وكل شيء مل حتتمله احلصون من األطعمة ومل يبق إال ا
أن يستنزلونا فإن أبطأ عنا الغياث أعطيناهم بأيدينا وكتب إليه بذلك امللوك الذين هلم الضياع بالطف وأعانوهم 

  عليه
  عت نفسه واتقىوملا كثرت اإلستغاثة من أهل السواد على يزدجرد خش

احلرب برستم فأرسل إليه فدخل عليه فقال إين أريد أن أوجهك يف هذا الوجه وإمنا يعد لألمور على قدرها وأنت 
  رجل أهل فارس اليوم وأنت هلا وقد ترى ما جاء أهل فارس من أمر مل يأهتم منذ وىل آل أردشري

ببت أن أنظر فيما لديك ألعلم ما عندك فصف يل العرب فأراه رستم أن قد قبل منه وأثىن عليه فقال له امللك قد أح
وفعلهم وصف يل العجم وما يلقون منهم فقال رستم صفة ذئاب صادفت غرة من رعاء فأفسدت فقال ليس كذلك 
إمنا سألتك رجاء أن تعرف صفتهم فأقويك لتعمل على قدر ذلك فلم تصب فافهم عين إمنا مثلهم ومثل أهل فارس 

لى مرقب عند جبل تأوي يف ذراة الطري تبيت يف أوكارها فإذا أصبحت الطري جتلت فأبصرت كمثل عقاب أوفت ع
العقاب ترقبها فخافتها فلم تنهض وطمعت العقاب فلم ترم وجعلت كلما شذ منها طائر انقضت عليه فاختطفتها 

إال واحدا فهذا مثلهم حىت أفنتها فلو هنضت بأمجعها هنضة واحدة لنجت وأشد شيء يكون يف ذلك أن تنجوا كلها 
  ومثل األعاجم فاعمل على قدر ذلك فإين أريد أن أوجه إىل هؤالء القوم مجعا أستأصلهم به

  فسجد له رستم وقال امللك أفضل رأيا وأمين أمرا وأسعد جدا وإن أذن يل تكلمت
 عليه يزدجرد إال أن قال قل قال هزمية جيش بعد جيش أمثل وأبقى من هزمية اجلماعة اليت ليس بعدها مثلها فأىب

جيمع له الناس ويوجهه هبم إىل العرب فقال له رستم أيها امللك دعين فإن العرب ال تزال هتاب العجم ما مل تضرهبم 
يب ولعل دولة تكون فيكون اهللا قد كفى ونكون قد أصبناه املكيدة ورأي احلرب فإن الرأي فيها واملكيدة انفع من 

الرأي وكان ضيقا جلوجا وقال لرستم امض حىت يأتيك أمرى فخرج حىت ضرب  بعض الظفر فأحل يزدجرد وترك
  عسكره بساباط ووجه إليه امللك املرازبة والقواد واألساورة واستحثه

يف املسري فأعاد عليه رستم كالمه وقال أيها امللك إن هزمييت هلم دوهنا ما بعدها وعليكم دوهنا ما بعدها ولقد 
اعظام نفسي وتزكيتها ولو أجد من ذلك بدا مل أتكلم به فأنشدك اهللا يف أهلك ونفسك  اضطرين تضييع الرأي إىل

وملكك دعين أقم بعسكري وأسرج اجلالينوس فإن تكن لنا فذاك وإال فأنا على رجل وأبعث غريه حىت إذا مل جند 
  بدا وال حيلة صربنا هلم وقد وهناهم وحسرناهم وحنن جامون موفورون فأىب إال ان يسري

وملا نزل رستم بساباط ومجع أداة احلرب وآالهتا بعث على مقدمته اجلالينوس يف أربعني ألفا وخرج هو يف ستني ألفا 
وساقته يف عشرين ألفا وعليها الفريزان وعلى ميمنته اهلرمزان وعلى امليسرة مهران بن هبرام الرازي وقال رستم 

جهنا إىل ملكهم يف داره حىت نشغلهم يف أهلهم وبالدهم إال أن ليشجع امللك إن فتح اهللا علينا هؤالء القوم فهو و



  يقبلوا املساملة ويرضوا مبا كانوا يرضون به
وقال سيف عن أشياخه خرج رستم يف عشرين ومائة ألف كلهم متبوع فكانوا بأتباعهم أكثر من مائيت ألف مث أن 

لقوم واختلف عليه رأيه واضطرب وسأل امللك رستم رأى رؤيا فكرهها وأحس هلا الشر وكره هلا اخلروج ولقاء ا
أن ميضي اجلالينوس ويقيم حىت ينظر ما يصنعون وقال إن غناء اجلالينوس كغنائي وإن كان امسي أشد عليهم من 

امسه فإن ظفر فهو الذي نريد وإن تكن األخرى وجهنا مثله ودافعنا هؤالء القوم إىل يوم ما فإين ال أزال مرجوا يف 
مل أهزم وال أزال مهيبا يف صدور العرب وال يزالون يهابون اإلقدام ما مل أباشرهم وإن باشرهتم  أهل فارس ما

  اجترءوا آخر دهرهم وانكسر أهل فارس آخر دهرهم
قالوا وملا أىب امللك إال مسري رستم كتب رستم إىل أخيه وإىل رءوس بالده من رستم بن البندوان إىل مرزبان الباب 

  ذي كان يعد لكل عظيمة فيفض اهللا به اجلموع ويفتح به احلصون ومن قبله من عظماء أهلوسهم أهل فارس ال

فارس واملرازبة واألساورة فرموا حصونكم واعدوا واستعدوا فكأنكم بالعرب هذه األمة الذليلة كانت عندكم 
عوا ما يف أيديكم وكان اخلسيسة املنزلة الضيقة املعيشة قد وردوا بالدكم وقارعوكم على أرضكم وأبنائكم وانتز

  من رأيي مدافعتهم ومطاولتهم حىت تعود جنومنا فأىب امللك
ويقال إن رستم عندما أمره يزدجرد بالنهوض إىل ساباط كتب إىل أخيه بنحو الكتاب األول وزاد فيه أن السمكة 

هؤالء القوم إال  قد كدرت املاء وان النعائم قد حبست وحسنت الزهرة واعتدل امليزان وذهب هبرام وال أرى
سيظهرون علينا ويستولون على ما قبلنا وأن أشد ما رأيت أن امللك قال لتسرين إليهم أو ألسرين إليهم بنفسي وأنا 

  سائر إليهم
وكان الذي جرأ يزدجرد على إرسال رستم غالم جابان منجم كسرى وكان من أهل فرات بادقلي فأرسل إليه 

لعرب اليوم فخافه على الصدق فكذبه وكان رستم يعلم حنوا من علمه فثقل وقال ما ترى يف مسري رستم وحرب ا
عليه مسريه ألجل ذلك وخف على امللك ملا غره منه وقال امللك للغالم إين أحب أن ختربين بشيء أراه أطمئن به إىل 

ى إيوانك فيقع منه شيء قولك فقال الغالم لزرنا اهلندي أخربه فقال سلين فسأله فقال أيها امللك يقبل طائر فيقع عل
  يف فيه هاهنا وخط دائرة فقال الغالم صدق والطائر غراب والذي يف فيه درهم فيقع منه على هذا املكان

وبلغ جابان ان امللك طلبه فأقبل حىت دخل عليه فسأله عما قال غالمه فحسب فقال صدق ومل يصب إمنا الطائر 
كان وكذب زرنا يندر الدرهم من هاهنا فيستقر هاهنا ودور دائرة عقعق والذي يف فيه درهم فيقع منه على هذا امل

أخرى فما قاموا حىت وقع على الشرفات عقعق فسقط منه درهم يف اخلط األول فنزا فسقط يف اخلط اآلخر ونافر 
  اهلندي جابان حيث

ء فنحرت البقرة خطاه فأتيا ببقرة نتوج فقال اهلندي سخلتها غراء سوداء فقال جابان كذبت بل سوداء صبغا
  فاستخرجت سخلتها فإذا ذنبها أبيض وهو بني عينيها فقال جابان من هاهنا أتى وشجعاه على إخراج رستم فامضاه

وملا فصل رستم من ساباط لقيه جابان على القنطرة فشكا إليه فقال أال ترى ما أرى فقال رستم أما أنا فأقاد خبشاش 
نوس بالتقدم إىل احلرية فمضى حنوها حىت اضطرب عسكره بالنجف وخرج وزمام والبد من اإلنقياد وأمر اجلالي

رستم بعده حيث ينزل بكوثى وأمر اجلالينوس عندما قدمه أن يصيب له رجال من العرب من جند سعد فخرج هو 
س واآلزاذمرد مرزبان احلرية يف سرية حىت انتهيا إىل القادسية فأصابا دون قنطرهتا رجال فاختطفاه ونفر النا

فاعجزوهم إال ما أصاب املسلمون يف أخرياهتم فلما انتهيا إىل النجف سرحا به إىل رستم وهو بكوثي فقال له رستم 



ما جاء بكم وماذا تطلبون قال جئنا نطلب موعود اهللا عز وجل قال وما موعود اهللا عز وجل قال أرضكم وأبناؤكم 
م قبل ذلك قال يف موعود اهللا عز وجل من قتل منا قبل ذلك ودماؤكم إن أنتم أبيتم أن تسلموا قال رستم فإن قتلت

أدخله اهللا اجلنة واجنز ملن بقي منا ما قلت لك فنحن من ذلك على اليقني فقال له رستم قد وضعنا إذا يف أيديكم 
ا فقال وحيك يا رستم إن أعمالكم وضعتكم فاسلمكم اهللا هبا فال يغرنك ما ترى حولك فإنك لست حتاول اإلنس إمن

  حتاول القضاء والقدر فاستشاط فأمر به فضربت عنقه رمحه اهللا
وارحتل رستم من كوثي وكأنه يقاد بزمام حىت إذا كان بربس أفسد أصحابه وغصبوا الناس أمواهلم ووقعوا على 

  نسائهم فضج العلوج إىل رستم وشكوا إليه
معشر أهل فارس واهللا لقد صدق العريب واهللا ما ما يلقون من أصحابه فجمع املرازبة والرؤساء فقام فيهم فقال يا 

أسلمتنا إال أعمالنا واهللا للعرب يف هؤالء وهم هلم ولنا حرب أحسن سرية منكم إن اهللا عز وجل إمنا كان ينصركم 
على العدو وميكن لكم يف البالد بالعدل وحسن السرية فأما إذ حتولتم عن ذلك فأظهرمت البغي وسارعتم يف الفساد 

رى اهللا عز وجل إال مغريا ما بكم وما أنا بآمن أن ينزع اهللا سلطانه منكم فإنه مل يفعل هذا قوم إال نزع عنهم فال ا
  النصر وسلط عليهم العدو

مث بعث الرجال فلقطوا بعض الذين شكوا فضربت اعناقهم مث نادى يف الناس بالرحيل فسار حىت نزل جببال دير 
إىل جنب الدير فأوعدهم وهم هبم وقال يا أعداء اهللا فرحتم بدخول العرب علينا األعور ودعا أهل احلرية وسرادقه 

بالدنا وكنتم عيونا هلم علينا واعنتموهم باألموال فاتقوا بابن بقيلة وقالوا له كن أنت الذي تكلمه فتقدم إليه ابن 
أنفسنا وبالدنا أما قولك أنا فرحنا بقيلة فقال له ال جتمع علينا أمرين العجز عن نصرنا والالئمة لنا يف الدفع عن 

مبجيئهم وبأي ذلك من أمرهم نفرح إهنم يزعمون أنا عبيد هلم وما هم على ديننا وأهنم ليشهدون علينا أنا من أهل 
النار وأما قولك أنا كنا هلم عيونا فما احتاجوا إىل العيون لقد ترك أصحابك البالد حىت كانت خيوهلم تذهب حيث 

تهم باألموال فإنا صانعناهم هبا إذ مل متنعونا خمافة أن نسى وخنرب وتقتل مقاتلتنا وقد عجز عنهم من شاءت وأما أعان
لقيهم منكم فكنا حنن اعجز منهم ولعمري ألنتم أحب إلينا منهم فامنعونا نكن لكم فإمنا حنن مبنزلة علوج السواد 

  عبيد من غلبنا فقال هلم رستم صدقكم الرجل
ستم بالدير أن ملكا هبط من السماء حىت دخل عسكر فارس فاخذ سالحهم فختم عليها مث قال الرفيل ورأى ر

رفعها فأصبح كئيبا وقد أيقن أن ملكهم قد ذهب مث ارحتل حىت نزل النجف فعادت عليه الرؤيا فرأى ذلك امللك 
فارس فختمه مث دفعه وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فأخذ امللك سالح أهل } صلى اهللا عليه وسلم{ومعه النيب 

  إىل} صلى اهللا عليه وسلم{فدفعه النيب } صلى اهللا عليه وسلم{إىل النيب 
  عمر فأصبح رستم وقد ازداد جزعا فلما رأى الرفيل ذلك رغبه يف اإلسالم فأسلم وما كان داعيته إليه إال ذلك

ر اكفنا ما كانت آباؤك تكفينا من وكان رستم قد أرسل إىل قابوس بن املنذر وقال بعضهم ابن النعمان بن املنذ
العرب وعقد له على أربعة آالف وقدمه إىل العذيب فلما قدم سعد بن أيب وقاص بني يديه زهرة بن اجلوية يرتاد له 

منزال قدم زهرة أمامه بكر بن عبد اهللا الكناين وقال بعضهم عبد اهللا بن بكري فانتهى إىل العذيب ووافاه زهرة هنالك 
  س بياتا يف حصن العذيب فقتلوه وتفرق أصحابه منهزمني حىت وصلوا إىل رستم هكذا ذكر املدائينفطرقوا قابو

ويف كتاب سيف أن اآلزادمرد بن األزاذبة هو الذي بعث قابوس إىل القادسية وقال له ادع العرب فأنت على من 
النعمان يكاتبهم به مقاربة ووعدا  أجابك وكن كما كان آباؤك فلما نزل القادسية كاتب بكر بن وائل مبثل ما كان



فلما انتهى خربه إىل املعىن بن حارثة أسرى من ذي قار حىت بيته فأنامه ومن معه مث رجع فخرج إىل سعد بن أيب 
وقاص بزوجة املثىن ووصيته وهذا الوجه الذي خرج إليه هو الذي شغله عن تعجيل القدوم على سعد بوصية أخيه 

  حسب ما ذكرناه قبل
ريب بن أيب كرب العكلي وكان يف املقدمات أيام القادسية قال قدمنا سعد من شراف فنزلنا يف عذيب وعن ك

اهلجانات مث ارحتل فلما نزل علينا وذلك يف وجه الصبح خرج زهرة بن اجلوية يف املقدمات فلما رفع لنا العذيب 
ن بروجه رجال أو بني شرفتني إال رأيناه وكانت من مساحلهم استبنا على بروجه ناسا فما نشاء أن نرى على برج م

  وكنا يف سرعان اخليل فأمسكنا حىت تالحق بنا كثف وحنن نرى أن فيها خيال مث أقدمنا على

العذيب فلما دنونا منه خرج منه رجل يركض حنو القادسية فانتهينا إليه فدخلنا فإذا ليس فيه أحد وإذا ذلك الرجل 
ني الشرف مكيدة مث انطلق خبربنا فطلبناه فاعجزنا ومسع بذلك زهرة فلحق بنا هو الذي تراءى لنا على الربوج وب

وخلفنا وأتبعه وقال إن أفلت الذي أتاهم اخلرب فلحق باخلندق فطعنه فجد له فيه وكان أهل القادسية يعجبون من 
يلحق به زهرة ووجد  شجاعة ذلك الرجل وعلمه باحلرب ومل تر عني قط اثبت منه وال أربط جأشا لوال بعد غايته مل

  املسلمون رماحا ونشابا وأسفاطا من جلود وغريها انتفع املسلمون هبا
وملا أمسى زهرة بن اجلوية بعث سرية يف جوف الليل وأمر عليهم بكري بن عبد اهللا الليثي وكانوا ثالثني معروفني 

ساروا حىت جازوا السيلحني وقطعوا بالنجدة والبأس وفيهم الشماخ القيسي الشاعر وأمرهم بالغارة على احلرية ف
جسرها يريدون احلرية فسمعوا جلبة فأحجموا عن اإلقدام وأقاموا كمينا حىت يتبينوا فما زالوا كذلك حىت جازت 
هبم خيول تقدم تلك الغوغاء فتركوها فنفذت لطريق الصني وإذا هم مل يشعروا هبم وإمنا ينتظرون ذلك العني الذي 

آلزاذمرد مرزبان احلرية تزف إىل صاحب الصني وكان من أشراف العجم وتلك اخليل تبلغها قتله زهرة وإذا أخت ا
خمافة ما هو دون الذي لقوا فلما انقطعت اخليل عن الزواف واملسلمني كمني يف النخل وحاذت هبم األثقال محل 

لبه وطارت اخليل على بكري على شرياز بن األزاذبة أخي اآلزاذمرد وهو بني أخته وبني اخليل فقصم بكري ص
وجوهها وأخذوا األثقال وابنة اآلزاذبة يف ثالثني امرأة من الدهاقني ومائة امرأة من التوابع ومعهم ما ال يدري قيمته 

  مث عاج واستاق ذلك كله فصبح سعدا

كربوا تكبرية بعذيب اهلجانات مبا أفاء اهللا عز وجل على املسلمني فكربوا تكبرية شديدة فقال سعد أقسم باهللا لقد 
عرفت فيها العز فقسم ذلك سعد على املسلمني ونفل من اخلمس وأعطى اجملاهدين بقيتة فوقع منهم موقعا ووضع 

سعد بالعذيب خيال حتوط احلرمي وانضم إليها حاطة كل حرمي وأمر عليهم غالب بن عبد اهللا الليثي ونزل سعد 
تيق يف موضع القادسية اليوم وكتب سعد إىل عمر رمحه اهللا القادسية فنزل يف قديس ونزل زهرة حبيال قنطرة الع

  يعلمه بقتل اآلزاذبة على يدي بكري بن عبد اهللا وقال فيما كتب به إليه
وأنا مقيم بالقادسية على أمرك ومنزلنا خصيب اجلناب وحنن ننتصف فيه من عدوان نزل بنا يف اخلصب ننال من 

اح لنا اليدفعوننا عنه إال باالعتصام مبعاقلهم ولن يزال عندك منا ذلك أفضل الذي نريد وهو يوم كتبت لك مب
  كتاب مبا حيدث إن شاء اهللا

فأقام سعد شهرا مث كتب مبثلها إىل عمر رمحهما اهللا حنن وعدونا على ما كتبت إليك مل يوجهوا إلينا أحدا وال 
لنا فإنا مبنحاة دنيا عريضة دوهنا بأس شديد  أسندوا حربا إىل أحد علمناه ومىت يبلغنا ذلك نكتب به فاستنصروا اهللا

  )الفتح  ١٦( وقد تقدم اهللا إلينا يف الدعاء إليهم فقال تعاىل ستدعون إىل قوم أوىل بأس شديد 



فكتب إليه عمر أما بعد فإن أبا بكر رمحه اهللا كان رشيدا موفقا حمفوظا معانا أكرمه اهللا وأعانه حىت قبضه إليه راضيا 
ابتلينا بالذي ولينا مما الطاقة لنا حبفظه والقيام عليه إال بتحنن القوى ذي العزة والعظمة وقد علمت  مرضيا عنه وقد

ان فارس ستقبل إليك مبرازبتها وبأسها وعددها فأياك واملناظرة جلموعهم والقادسية على ما وصفت يل منزل جامع 
إليك به ومن رأسهم الذي يسندون إليه أمرهم واجلد اجلد على الذي أنت عليه واكتب إيل جبمعهم الذي زحفوا 

  وكم بني ادىن عدوك منك وبني ملكهم واجعلين من أمرهم

على اجللية فإنك حبمد اهللا على أمر اهللا وليه وناصره واهللا ناصر من نصره وقد توكل هلذا األمر مبا ال خلف له واهللا 
بصره الشكر لنعمته والعمل بطاعته والعرفان ألداء متم أمره ومن يرد اهللا به صالحا يلهمه رشده فيما أعطاه وي

حقوقه ومن يكن بتلك املنزلة يعنه اهللا على حسن نيته ويعطه أفضل رغبته وإمنا يستوجب كرامة اهللا بتمام نعمته من 
فاكثر  عصم له دينه وإمنا يصلح اهللا النية ملن رغب فيما عنده وأذعن لطاعة ربه وإن منازل عباد اهللا عنده على نياهتم

ذكر اهللا وكن منه على الذي رغبك إليه وفيه فإن يف ذلك رواحا للمستريح وجناحا جتد فيه غدا نفع ما قدمت فإنك 
ممن أرغب له يف اخلري ويعنيين أمره للمكان الذي أنت فيه من عدو اإلسالم نسأل اهللا لنا ولك إميانا صادقا وعمال 

  زاكيا
الذي تعني حلرب العرب وقود جيوش فارس وانه قد زحف إىل املسلمني فكتب إليه سعد وقد علم بأن رستم هو 

  ودنا منهم إذ كان سعد وجه عيونا إىل احلرية فرجعوا إليه باخلرب فكتب به فيما أجاب به عمر رضي اهللا عنهما
ضل من ذلك أتاين كتابك مبا ذكرت من أيب بكر رمحة اهللا عليه ومل يكن أحد يذكر من أيب بكر شيئا إال وقد كان أف

فبواه اهللا غرف اجلنة وعرف بيننا وبينه وإنك عامل من عمال اهللا فاستعن باهللا ومشر وليس شيء أهم عندي وال أنا 
أكثر ذكرا ملا حنب أن نكون عليه من الذي أمرتنا به واهللا ويل العون على ذلك وقد قدم علينا عظيم من عظمائهم 

عدة والقوة فيما يرى الناس وال حول وال قوة إال باهللا وبيننا وبينه مخسة يقال له رستم باخليل والفيول والعدد وال
عشر ميال وبينه وبني ابن كسرى بأبيض املدائن نيف على ثالثني فرسخا ولنا من عدونا النصف إن شاء اهللا ولن 

ن اهللا يعطي من سعة يزال منا عندك كتاب خيربنا إن شاء اهللا فاستنصروا اهللا لنا بالدعاء والتضرع خفية وجهرا فإ
  ويأخذ بقدرة ويفعل ما يشاء

  وكان عمر رمحه اهللا قد أمر مبواالة الكتب إليه بكل شيء فكان سعد
  يكتب إليه يف كل يوم

  وكتب إليه عمر

أتاين كتابك تذكر مكان عدوك ونزولك حيث نزلت ومسافة ما بينك وبني ابن كسرى وانه من يرد اهللا أن يهديه 
فأرسل إىل ابن كسرى من يدعوه إىل اإلميان أو إعطاء اجلزية أو احلرب فإن أسلم عليه ما  يشرح صدره لإلسالم

عليكم وإن اختار أعطاء اجلزية ومل يسلم فله ما كسب وعليه ما اكتسب وقد حقن دمه وأحرز أرضه وال سبيل 
نك ما يأتيك عنهم وال ما يأتوك عليه إال يف حق عليه فإن أىب اإلسالم واعطاء اجلزية فال يعظم عندك حربه وال يكرب

به فاستعن باهللا واستنصره وتوكل عليه وإذا لقيت عدوك فقدم أهل البأس والنجدة يف غري إهانة هلم وال تغرير هبم 
وعليكم بالصرب فإنه ينزل النصر فإذا ظهرت فأكثر القتل يف دبر املشركني واقتل املقاتلة واستبق النساء والصبيان مث 

ا من العدو وراءك وإن اعطوك الصلح فال تصاحل إال على اجلالء إال أن تترك فيها من ال كيد له وال ال تتركن أحد
  نكاية وأحط بأمري وخذ بعهدي



ويف رواية انه قال له فيما كتب به إليه وابعث أليهم رجاال من أهل املنظر والرأي واجللد يدعوهنم فإن اهللا عز وجل 
  عليهمجاعل دعاءهم توهينا هلم وفلجا 

وملا انتهى إىل سعد أمر عمر رضي اهللا عنه بالتوجه إىل يزدجرد مجع نفرا هلم جنار وهلم آراء ونفرا هلم منظر وعليهم 
  مهابة

فأما الذين هلم جنار وهلم آراء واجتهاد فالنعمان بن مقرن وبسر بن أيب رهم وجبلة بن جوية الكناين وحنظلة بن 
  لي وعدي بن سهيل واملغرية بن زرارة بن النباش بن حبيبالربيع األسدي وفرات بن حيان العج

وأما الذين هلم منظر ألجسامهم وعليهم مهابة وهلم آراء فعطارد بن حاجب واألشعث بن قيس واحلارث بن حسان 
  وعاصم بن عمرو وعمرو

  ابن معدي كرب وغريهم ممن مساه سيف يف كتابه
م ممن مل يذكره سيف طليحة بن خويلد وزهرة بن جوية ولبيد بن وخالفه املدائين يف بعضهم فلم يذكرهم وذكر معه

  عطارد وشرحبيل بن السمط
قال املدائين فاتوا احلرية فأرسل إليهم رستم أين تريدون قالوا نريد ابن كسرى فأرسل معهم أساورة فجوزوهم إىل 

  املدائن فوقفوا ببابه

وقفوا على خيول عراب معهم جنائب وكلها صهال وقال سيف إهنم طووا رستم حىت انتهوا إىل باب يزدجرد ف
فاستأذنوا فحبسوا وبعث يزدجرد إىل وزرائه ووجوه أرضه ليستشريهم فيما يصنع هبم ويقول هلم ومسع هبم الناس 
فحضروهم وهم ينظرون إليهم وعليهم املقطعات والربود ويف أيديهم سياط رقاق ويف أرجلهم النعال فلما اجتمع 

  دخلوا عليهرأيهم أذن هلم ف
قال بعض من حضر هذا اليوم ممن سيب يف القادسية مث حسن إسالمه ملا كان هذا اليوم الذي قدم فيه وفود العرب 
على يزدجرد ثاب إليهم الناس ينظرون إليهم فلم أر عشرة قط يعدلون يف اهليئة بألف غريهم وخيلهم ختبط ويوغر 

اهلم وحال خيلهم فلما دخلوا على يزدجرد أمرهم باجللوس بعضها بعضا وجعل اهل فارس يسؤهم ما يرون من ح
وكان سيء األدب فكان أول شيء دار بينه وبينهم أن قال لترمجانه سلهم ما يسمون هذه األردية فسأل النعمان بن 
مقرن وكان على الوفد ما تسمى رداءك قال الربد قال فتطري ملوافقة هذا االسم اسم شيء متطري به عندهم وتغريت 
ألوان فارس وشق ذلك عليهم مث قال سلهم عن أحذيتهم فسأله فقال النعال فتطري أيضا ملثل ذلك مث سأله عن الذي 

يف يده فقال سوط والسوط بالفارسية احلريق فقال احرقوا فارس أحرقهم اهللا وكان تطريه على أهل فارس مث قال 
بالدنا أمن أجل انا أمجمناكم وتشاغلنا عنكم اجترأمت لترمجانه سلهم ما جاء بكم وما دعاكم إىل غزونا والولوع ب

  علينا فقال هلم النعمان بن مقرن إن شئتم أجبت

عنكم ومن شاء آثرته قالوا بل تكلم وقالوا للملك كالم هذا الرجل كالمنا فتكلم النعمان فقال إن اهللا رمحنا فأرسل 
هانا عنه ووعدنا على إجابته خري الدنيا واآلخرة فلم يدع إلينا رسوال يدلنا على اخلري ويأمرنا به ويعرفنا الشر وين

لذلك قبيلة إال صاروا فرقتني فرقة تقاربه وفرقة تباعده وال يدخل معه يف دينه إال اخلواص فمكث بذلك ما شاء اهللا 
ه فاغتبط أن ميكث مث أمر أن ينبذ إىل من خالفه من العرب ويبدأ هبم ففعل فدخلوا معه مجيعا على وجهني مكره علي

وطائع أتاه فازداد فعرفنا مجيعا فضل ما جاءنا به على ما كنا عليه من العداوة والضيق مث أمرنا أن نبدأ مبن يلينا من 
األمم فندعوهم إىل اإلنصاف فنحن ندعوهم إىل ديننا وهو دين حسن احلسن وقبح القبيح فإن أبيتم فأمر من الشر 



يتم فاملناجزة فإن أجبتم إىل ديننا خلفنا فيكم كتاب اهللا وأقمناكم عليه وعلى هو أهون ما آخر شر منه اجلزاء فإن أب
  أن حتكموا بأحكامه ونرجع عنكم وشأنكم وبالدكم فإن اتقيتمونا باجلزاء قبلنا منكم ومنعناكم وإال قاتلناكم

بني منكم قد كنا  قال فتكلم يزدجرد فقال إين ال أعلم يف األرض أمة كانت أشقى وال أقل عددا وال أسوأ ذات
نوكل بكم قرى الضواحي فيكفونناكم ال نغزوكم فارس وال تطمعون أن تقوموا هلم فإن كان عدد حلق فال يغرنكم 

  منا وإن كان اجلهد دعاكم فرضنا لكم قوتا وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم
ال أيها امللك إن هؤالء رءوس العرب ووجوههم وهم فأسكت القوم فقام املغرية بن زرارة النباش األسدي فق

أشراف يستحيون من األشراف وإمنا يكرم األشراف األشراف ويعظم حقوق األشراف األشراف وتفخم األشراف 
األشراف وليس كل ما ارسلوا به مجعوه لك وال كل ما تكلمت به أجابوك عليه وقد احسنوا وال حيسن مبثلهم إال 

  الذي ذلك فجاوبين ألكون

أبلغك ويشهدون على ذلك انك قد وصفتنا فأما ما ذكرت من سوء احلال فما كان أحد أسوأ حاال منا وأما جوعنا 
فلم يكن يشبه اجلوع كنا نأكل اخلنافس واجلعالن والعقارب واحليات فنرى ذلك طعاما وأما املنازل فإمنا هي ظهر 

ر الغنم ديننا أن يقتل بعضنا بعضا ويغري بعضنا على بعض فإن األرض وال نلبس إال ما غزلنا من اوبار اإلبل وأشعا
كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامنا فكانت حالتنا قبل اليوم على ما ذكرت لك وبعث اهللا 

ا إلينا رجال معروفا نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده فأرضه خري أرضنا وحسبه خري احسابنا وبيته اعظم بيوتن
وقبيلته خري قبائلنا وهو بنفسه كان خرينا يف احلال اليت كان فيها أصدقنا وامجلنا فدعانا إىل أمر فلم جيبه أحد أول 

من ترب له كان اخلليفة من بعده فقال وقلنا وصدق وكذبنا وزاد ونقضنا فلم يقل شيئا إال كان فقذف اهللا يف 
 رب العاملني فما قال لنا فهو قول اهللا وما امرنا به فهو أمر اهللا فقال قلوبنا اتباعه والتصديق له فصار فيما بيننا وبني

لنا إن ربكم يقول إين أنا اهللا وحدي ال شريك يل كنت إذ مل يكن شيء وكل شيء هالك إال وجهي وأنا خلقت كل 
أجنيكم بعد  شيء وإيل مصري كل شيء وإن رمحيت أدركتكم فبعثت إليكم هذا الرجل ألدلكم على السبيل اليت هبا

املوت من عذايب وألحلكم داري دار السالم فنشهد عليه أنه جاء باحلق من عند اهللا وقال من تابعكم على هذا فله 
مالكم وعليه ما عليكم ومن أىب فاعرضوا عليه اجلزية مث امنعوهم مما متنعون منه أنفسكم ومن أىب فقاتلوه فأنا احلكم 

ومن بقي منكم أعقبته النصر على من ناوأه فاختر إن شئت اجلزية عن يد وأنت بينكم فمن قتل منكم أدخلته اجلنة 
صاغر وأن شئت فالسيف او تسلم فتنجوا بنفسك فقال أتستقبلين مبثل هذا فقال ما استقبلت إال من كلمين ولو 

  بوقركلمين غريك مل أستقبلك به فقال لوال أن الرسل ال تقتل لقتلتكم ال شيء لكم عندي وقال ائتوين 

من تراب وامحلوه على أشرف هؤالء مث سوقوه حىت خيرج من أبيات املدائن ارجعوا إىل صاحبكم واعلموه أين 
مرسل إليهم رستم حىت يدفنه وجنده يف خندق القادسية ومنكل به وبكم من بعده مث أورده بالدكم حىت أشغلكم 

  يف أنفسكم بأشد مما نالكم من سابور
لقوم فقال عاصم بن عمرو أراد لناخذ التراب أنا أشرفهم أنا سيد هؤالء فحملنيه قال مث قال من أشرفكم فسكت ا

أكذلك قالوا نعم فحمله على عنقه فخرج به من اإليوان والدار حىت أتى راحلته فحمله عليها فقال له أصحابه 
فاخربه اخلرب فقال سعد  محلت ترابا قال نعم الفأل قد أمكنكم اهللا من أرضهم فلم يزل معه حىت قدم به على سعد

أبشروا فقد واهللا اعطانا اهللا أقاليد ملكهم وجعل املسلمون يزدادون يف كل يوم قوة ويزداد عدوهم يف كل يوم وهنا 
واشتد على جلساء امللك ما صنع وما صنع املسلمون من قبول التراب وراح رستم من ساباط إىل امللك يسأله عما 



م فقال امللك ما كنت أرى أن يف العرب مثل رجال رأيتهم دخلوا علي واهللا ما كان من أمره وأمرهم وكيف رآه
أنتم بأعقل منهم وال احسن جوابا واخربه بكالم متكلمهم وقال لقد صدقين القوم لقد وعدوا أمرا ليدركنه أو 

رج به ولو شاء اتقى ليموتن عليه على أين وجدت أفضلهم أمحقهم ملا ذكروا اجلزية اعطيته ترابا حيمله على رأسه فخ
  بغريه وأنا ال أعلم

قال أيها امللك اخذ التراب أعقلهم وما أخذه إال تطريا وأبصرها دون أصحابه وخرج رستم من عنده كئيبا غضبان 
فبعث يف أثر الوفد وقال لبعثه أن ادركتموهم تال فينا أرضنا وإن اعجزوكم سلبكم اهللا أرضكم فرجع إليه من كان 

حلرية فأعلمه بفواهتم فقال ذهب القوم بأرضكم غري ذي شك ما كان من شأن ابن احلجامة امللك وجه أثرهم من ا
ذهب القوم مبفاتيح أرضنا فكان ذلك مما زاد اهللا به فارس غيظا واغار بعد ما خرج الوفد إىل يزدجرد إىل أن جاءوا 

  صيادين قد اصطادوا مسكا وسار سواد بن مالك التميمي إىل

اض إىل جنبها فاستاق ثالمثائة دابة من بني بغل ومحار وثور فاوقروها مسكا واستاقوها فصبحوا هبا النجاد والفر
العسكر فقسم سعد السمك بني الناس وقسم الدواب ونفل اخلمس إال ما رد منه على اجملاهدين وأسهم على 

سواد وفوارس معه فقاتلهم على  السيب وهذا يوم احليتان وكان اآلزاذمرد االزاذبة قد خرج يف الطلب فعطف عليه
قنطرة السيلحني حىت عرفوا أن قد جنت الغنيمة مث أتبعوها حىت أبلغوها املسلمني وكانوا إمنا يقرمون إىل اللحم وأما 

احلنطة والشعري والتمر فكانوا قد اكتسبوا منه ما اكتفوا به لو أقاموا زمانا فكانت السرايا إمنا تسري للحوم 
ا كيوم األباقر ويوم احليتان وخرج أيضا مالك بن ربيعة بن خالد من تيم الرباب ومعه املسافر بن ويسمون أيامها هب

النعمان التميمي يف سرية اخرى فأغاروا على الفيوم فأصابوا أبال لبين تغلب والنمر فشلوها ومن فيها فغدوا هبا على 
  سعد فنحرت اإلبل يف الناس واخصبوا

ه اهللا خيربه بأمر ابن كسرى واعداده للمصادمة وان من كان صاحل املسلمني من أهل وملا كتب سعد إىل عمر رمح
السواد قد صاروا إلبا عليهم ألهل فارس قال وأمر اهللا بعد ماض وقضاؤه مسلم إىل ما قدر لنا وعلينا فنسأل اهللا 

  خري القضاء وخري القدر يف عافية كتب إليه عند ذلك عمر رمحه اهللا
وفهمته فاقم مكانك حىت ينغض اهللا لك عدوك واعلم أن هلا ما بعدها فإن منحك اهللا أدبارهم فال  قد جاءين كتابك

  ينزع عنهم حىت تقتحم عليهم املدائن فإنه خراهبا إن شاء اهللا
  وجعل عمر يدعوا لسعد خاصة وللمسلمني عامة ويدعون له معهم
ائن وعسكرته بساباط وزحفه عنها إىل أن لقي وفيما ذكر سيف عن رجاله قالوا كان بني خروج رستم من املد

سعدا أربعة أشهر اليقدم واليقاتل رجاء أن يضجروا مبكاهنم وان جيهدوا فينصرفوا وكان يكره القتال خمافة أن يلقى 
  ما لقي من قبله وحيب املطاولة له لوال أن امللك جعل يستعجله وينهضه ويقدمه حىت أقحمه

  عدوكتب عمر رضي اهللا عنه إىل س

إنه قد ألقى يف روعي أنكم إذا لقيتم العدو وهزمتموهم فاطرحوا الشك وآثروا عليه اليقني فمن الحن منكم أحدا 
من العجم بامان بإشارة أو بلسان وال يدري األعجمي ما كلمتموه به وكان عندهم أمانا فاجروا ذلك جمرى األمان 

م بالوفاء فإن اخلطأ مع الوفاء له بقية واخلطأ بالغدر هلكة وآثروا اليقني والنية على الشك وإياكم واحملك وعليك
  وفيها وهنكم وقوة عدوكم وذهاب رحيكم وإقبال رحيهم وإياكم أن تكونوا شينا على املسلمني وسببا لتوهينهم

  وكتب إليه سعد يستمده فكتب إليه عمر



بن خويلد وعمرو بن معدى  أتستمدين وأنت يف عشرة آالف ومعك مالك بن عوف وحنظلة بن ربيعة وطليحة
كرب يف أمثاهلم من فرسان العرب ومن معك من أهل احلسبة والرغبة يف اجلهاد فتوكل على اهللا واستعنه وناهض 

عدوك وال هتيب الناس واستفتحوا حبسن النية واحلسبة والزهد يف الدنيا واإلنصاف والصرب الصرب والصدق الصدق 
  فإن النصر ينزل مع الصرب

لى قدر احلسبة واحذر على املسلمني وحترز من البيات واكثر من قول ال حول وال قوة إال باهللا واندب واألجر ع
على الناس إىل القتال ونفل أهل البالء ومن قتل قتيال فنفله سلبه ونكل على املعصية واجعل الناس أسباعا واستعمل 

شعبة أن يشخص إليك يف طائفة ممن قبله  على كل سبع رجال وقال بعضهم أعشارا وقد كتبت إىل املغرية بن
بالبصرة وكتبت إىل أيب عبيدة أن ميدك جبمع من الشام فإذا قدموا عليك فناهض عدوك وإن رأيت فرصة قبل ذلك 

فاغتنمها وال تؤخر ذلك إن شاء اهللا وال تستوحشن لقلة من معك وال هتن لكثرة عدوك فكثريا ما ينصر القليل 
يحة بن خويلد وعمرو بن معدي كرب وحنظلة بن ربيعة وأوس بن معدان وابن زيد اخليل وخيذل الكثري وقبلك طل

  فال تؤمرن أحدا منهم على اكثر من مائة وشاور عمرا وطليحة يف احلرب وال توهلما مجعا

غرية يف فانتهى سعد رمحه اهللا إىل كل ما أمره به عمر رضي اهللا عنه من هتيئة الناس أسبعا أو أعشارا وقدم عليه امل
مثامنائة ويقال يف ألف ومخسمائة واملسلمون يف ضيق فقال املغرية رمحه اهللا من آسى أخوانه بطعامه وزاده وبناقته 

ومجله فنحروا هلم واخرجوا أطعماهتم فأصابوا منها ووقوا وأشار املغرية على سعد أن يوجه السرايا فيصيبوا الطعام 
  أصابوا من األطعمة ما كانوا يكتفون به زماناوالعلف فقبل سعد مشورته وبث السرايا ف

وقد روي عن الشعيب أن عمر رمحه اهللا كتب إىل سعد مرحتله من زرود أن ابعث اىل فرج اهلند رجال ترضاه يكون 
حبياله ردءا لك من شيء إن اتاك من تلك التخوم فبعث إليه املغرية بن شعبة يف مخسمائة فكان حبيال األبلة من أرض 

اتى غضبا ونزل على جرير وهو يومئذ هنالك فلما نزل سعد بشراف كتب إىل عمر مبنزله ومنزل الناس العرب ف
  فكتب إليه عمر

إذا جاءك كتايب هذا فعشر الناس وعرف عليهم وأمر على أجنادهم وعبئهم ومر رؤساء املسلمني أن يشهدوا 
  وقدرهم وهم شهود مث وجههم

  إليك املغرية يف خيله واكتب إيل بالذي يستقر عليه أمرهم إىل أصحاهبم وواعدهم القادسية واضمم
فبعث سعد إىل املغرية فانضم إليه وإىل رؤساء القبائل فاتوه فقدر الناس وعبأهم بشراف فأمر أمراء األجناد وعرف 

ض وكذلك كانت إىل أن فر} صلى اهللا عليه وسلم{العرفاء على كل عشرة رجال كما كانت العرافات أزمان النيب 
العطاء وأمر على الرايات رجاال من أهل النباهة وأمر على األعشار رجاال من الناس هلم وسائل يف اإلسالم ووىل 
احلرب رجاال فوىل على مقدماهتا وجمنباهتا وساقتها وجمرداهتا وركباهنا وطالئعها فلم خيرج من شراف إال عن تعبئة 

  وال فصل منها إال بكتاب عمر وإذنه

كر سيف عن رجاله وبعث عمر رمحه اهللا األطبة وبعث على قضاء الناس عبد الرمحن بن ربيعة الباهلي قالوا فيما ذ
وجعل إليه األقباض وقسمة الفيء وجعل داعيهم ورائدهم سلمان الفارسي فكان أمراء التعبئة يلون األمري والذين 

الرايات والذين يلون أصحاب الرايات  يلون أمراء التعبئة أمراء األعشار والذين يلون أمراء األعشار أصحاب
والقواد رؤساء القبائل فلما فرغ سعد من تعبئته وأعد لكل شيء من أمره مجاعات ورؤساء كتب بذلك إىل عمر 

  رمحه اهللا وال خفاء مبا بني مقتضى هذا احلديث وبني ما قبله من االختالف بالتأخر أو التقدم واهللا تعاىل أعلم



لقادسية إىل أسفل الفرات عاصم بن عمرو فسار حىت أتى ميسان فطلب بقرا وغنما فلم وبعث سعد يف مقامه با
يقدر عليها وحتصنوا منه يف األفدان وأوغلوا يف اآلجام فضرب حىت أصاب رجال على طف أمجة فسأله واستدله 

ذب واهللا وها حنن على البقر والغنم فحلف له وقال ما أعلم وإذا هو راعي ما يف تلك األمجة فصاح منها ثور ك
  أوالء فدخل فاستاق الثريان وأتى هبا العسكر فقسم ذلك سعد على الناس فأخصبوا أياما وهذا اليوم هو يوم األباقر

وذكر املدائين أن حنظلة بن الربيع األسيدي هو صاحب هذه الغارة وأنه أتى أسفل الفرات فلم يصب مغنما ومل يلق 
هل تعلم مكان أحد من عدونا حبضرتك قال ال قد رغبتموهم فخلوا عن مساكنهم كيدا فرجع فلقوا رجال فقالوا له 

  قالوا فتعلم مكان طعام أو شاء أو بقر قال ال ومسعوا خوار ثور من غيضة فدخلوها فأصابوا بقرا وغنما

مني قال وقال احلجاج لرجل من بين أسد أشهدت القادسية قال نعم قرمنا إىل اللحم فخرجت يف رجال من املسل
نلتمس اللحم فأخفقنا فلما أنصرفنا إذا بصوت عن إمياننا ادخلوا الغيضة فإن فيها غنيمة وأجرا فدخلنا غيضة قريبا 

منا فإذا عشرة من األعاجم وإذا طعام وبقر وغنم فقاتلونا عما يف أيديهم فاستشهد منا رجالن وقتلنا منهم مثانية 
واستقنا الشاء والبقر فقسم سعد ذلك بني املسلمني ونفل كل رجل منا  وأسرنا رجلني فقتلنامها صربا ومحلنا الطعام

قتل رجال سلبه فقال احلجاج هذه بشرى من اهللا ألوليائه ال يكون ذلك حىت يكون اجلمع برا تقيا فكيف كانوا قال 
اهر فإنا مل نر ال تسأل عن صدق قول ووفاء بالعهد وأداء لألمانة وصرب عند البأس واهللا أعلم ما يسرون فأما الظ

قوما قط أزهد يف دنيا وال أشد هلا بغضا ما اعتد على رجل منهم يف يوم بواحدة من ثالث ال جبنب وال بغدر وال 
  بغلول أشداء على الكفار رمحاء بينهم قال احلجاج هذه صفة األبرار

و خرجوا على السواء وكتب عمر إىل سعد رضي اهللا عنهما أخربين عن الناس وبالئهم أتفاضلت القبائل فيه أ
فكتب إليه إن القبائل مل تزل إىل أن كتبت إليك متساوية يف كل غارة ومناهبة يف مجيع ما أعدوا وقسم ما ناهبوا ومل 

يفترقوا إال يف ثالث ملا نزلنا بالد القوم وعسكرنا بالقادسية قرمت العرب إىل طعامهم وعاموا إىل شراهبم فانتدب 
سواد بن مالك ومالك بن ربيعة واملساور بن النعمان وغالب بن عبد اهللا وعبيد اهللا  هلم من مضر عاصم بن عمرو

بن وهب وعبيد اهللا بن عمري األشجعي وعمرو بن اهلذيل األسدي وعمرو بن ربيعة واحلارث بن ذي الربدين 
  فأحلموا الناس

جبر بن جابر وخالد بن املعمر وعائذ بن وألبنوهم حىت تفرغوا حلرهبم وانتدب من ربيعة عبد اهللا بن عامر بن حجية وأ
أيب مرضية ويزيد بن مسهر ومسى آخرين فانكحوا الناس واخدموهم بنات فارس وبنيهم فرغبوا يف حرهبم وانتدب 
من أهل اليمن خوىل بن عمرو واحلارث بن احلارث وعمرو بن خوثعة والقاسم بن عقيل ومخيصة بن النعمان ومسى 

  خيول وبغال ومحري ودعوا اخليل العرابغريهم فحملوا الناس على 
وأقام سعد باملسلمني يف منزله من القادسية ورستم باحلرية وكف رستم عن القتال وطمع أن يضجر املسلمون 

  مبكاهنم وكف سعد عنهم واملسلمون وصربوا رجاء ان يصاحلوا عن بالدهم ويعطوا اجلزية ويسلموا
اولوهنم فلذلك ما عهد إىل سعد واملسلمني أن ينزلوا على حدود وكان عمر رمحه اهللا قد عرف أن القوم سيط

أرضهم وأن يطاولوهم أبدا حىت ينقضوهم فحينئذ نزلوا القادسية وقد وطنوا أنفسهم على الصرب وأىب اهللا إال أن يتم 
حووه وأعدوا نوره وإذا أراد اهللا أمرا أصابه فأقاموا واطمأنوا فكانوا يغريون على السواد فانتسفوا ما يليهم ف

  للمطاولة أو يفتح عليهم
وكان عمر رضي اهللا عنه ميدهم باألسواق إىل ما يصيبون فلما رأى ذلك يزدجرد من أمرهم وعلم أهنم غري منتهني 



وأنه إن أقام مل يتركوه وشكا إليه عظماء أهل فارس من نزوهلم القادسية وإخراهبم البالد بالغارات ورستم كاف 
أمر رستم بالشخوص ملنا جزهتم ورأى رستم أن ينزل بينهم وبني العتيق مث يطاوهلم مع املنازلة عنهم مقيم بإزائهم 

  ورأى أن ذلك أمثل ما هم عاملون حىت يصيبوا من اإلحجام حاجتهم وتدور هلم سعود
وعن سيف عن رجاله قالوا وجعلت السرايا تطوف ورستم بالنجف واجلالينوس بني النجف والسيلحني وذو 

  ب بني رستم واجلالينوس وقالاحلاج
الناس لسعد قد ضاق بنا املكان فأقدم فزجر من كلمه بذلك وقال إذا كفيتم الرأي فال تكلفوا فإنا لن نقدم إال على 

  رأي ذوي الرأي فاسكتوا ما سكتنا عنكم

رجال يسأله عن وعن أيب عثمان النهدي أن سعدا رمحه اهللا ملا نزل رستم النجف بعث الطالئع وأمرهم أن يصيبوا 
أهل فارس فأخرج طليحة يف مخسة وعمرو بن معدي كرب يف مخسة وذلك صبيحة قدم رستم اجلالينوس وذا 

احلاجب وهم ال يشعرون بفصوهلم من النجف فلم يسريوا إال فرسخا وبعض آخر حىت رأوا مساحلهم وسرحهم 
هو يرى أن القوم بالنجف فأخربوه اخلرب على الصفوف قد ملؤها فقال بعضهم ارجعوا إىل أمريكم فإنه سرحكم و

وقال بعضهم ارجعوا ال ينذر بكم عدوكم فقال عمرو ألصحابه صدقتم وقال طليحة ألصحابه كذبتم ما بعثتم 
لتخربوا عن السرح أو ما بعثتم إال للخرب قالوا فما تريد قال أريد أن أخالط عسكر القوم أو أهلك قالوا أنت رجل 

بعد قتل عكاشة بن حمصن فارجع معنا فأىب وأتى سعد اخلرب برحيل فارس فبعث قيس بن  يف نفسك غرر ولن تفلح
هبرية وأمره على مائة وعليهم أن لقيهم فانتهى إليهم وقد افترقوا وفارقهم طليحة فرجع هبم قيس فأخربوا سعدا 

الليل أتى أفضل من  بقرب القوم ومضى طليحة حىت دخل عسكر رستم وبات فيه جيوسه وينظر ويتوسم فلما أدبر
توسم يف ناحية العسكر فإذا فرس مل ير يف خيل القوم مثله وفسطاط أبيض مل ير مثله فانتضى سيفه فقطع مقود 

الفرس مث ضمه إىل مقود فرسه وحرك فرسه فخرج يعدو به ونذر به القوم فتنادوا وركبوا الصعبة والذلول فخرجوا 
فلما غشيه وبوأ له الرمح ليطعنه عدل طليحة فرسه فبدر الفارسي بني يف طلبه فلحقه وقد أصبح فارس من اجلند 

يديه فكر عليه طليحة فقسم ظهره بالرمح مث حلق به آخر ففعل به مثل ذلك وحلق به آخر وقد رأى مصرع صاحبيه 
  ي أنه قاتلهومها ابنا عمه فازداد حنقا ففعل معه طليحة كما فعل معهما مث كر عليه ودعاه إىل اإلسار فعرف الفارس

فاستأسر وأمره طليحة ان يركض بني يديه ففعل وحلق الناس فرأوا فارسي اجلند قد قتال وأسر الثالث وقد شارف 
طليحة عسكر املسلمني فأحجموا ونكصوا وأقبل طليحة حىت غشى العسكر وهم على تعبئة فأفزغ الناس وجوزوه 

ت عساكرهم وجستها وقد أخذت أفضلهم تومسا وما أدري إىل سعد فلما انتهى إليه قال وحيك ما وراءك قال دخل
أصبت أو أخطأت وها هو ذا فاستخربه فأقيم الترمجان بني سعد وبني الفارسي فقال الفارسي أتؤمنين على دمي إن 
صدقتك قال نعم والصدق يف احلرب أحب إلينا من الكذب قال أخربكم عن صاحبكم هذا قبل أن أخربكم عمن 

ب وغشيتها ومسعت باألبطال ولقيتها مذ أنا غالم إىل ان بلغت ما ترى فلم أرى ومل أمسع مبثل هذا قبلي باشرت احلر
أن رجال قطع عسكرين ال جيترى ء عليهما األبطال إىل عسكر فيه سبعون ألفا خيدم الرجل منهم اخلمسة والعشرة 

أطناب بيته وطلبناه فأدركه األول إىل ما هو دون ذلك فلم يرض أن خيرج كما دخل حىت سلب فارس اجلند وهتك 
وهو فارس الناس يعدل بألف فارس فقتله مث أدركه الثاين وهو نظريه فقتله مث أدركته وال أظنين خلفت بعدي من 

يعدلين وأنا الثائر بالقتيلني ومها ابنا عمي فرأيت املوت فاستأسرت مث أخربه عن أهل فارس أن اجلند عشرون ومائة 
ثلهم خدام هلم وأسلم الرجل ومساه سعد مسلما وعاد إىل طليحة فقال ال واهللا ما هتزمون مادمتم ألف وان األتباع م



  على ما أرى من الوفاء والصدق واإلصالح واملواساة ال حاجة يل يف صحبة فارس فكان من أهل البالء يومئذ
تم وأمر عمرا بعسكر وعن موسى بن طريف أن سعدا بعث طليحة وعمرو بن معدي كرب فأمر طليحة بعسكر رس

اجلالينوس فخرج يف عدة وخرج طليحة وحده فبعث قيس بن هبرية يف آثارمها وقال إن لقيت قتاال فأنت عليهم 
  فخرج حىت تلقى عمرا فسأله عن طليحة فقال ال علم يل به

م قال ال أدعك فلما انتهيا إىل النجف قال له قيس ما تريد قال ان أغري على أدىن عسكرهم قال يف هؤالء قال نع
واهللا وذاك أتعرض املسلمني ملا ال يطيقون قال وما أنت وذاك قال إين أمرت عليك ولو مل أكن أمريا مل أدعك فقال 

عمرو بعد ان شهد لقيس نفر باستعمال سعد إياه عليه وعلى طليحة واهللا يا قيس إن زمانا تكون علي فيه أمريا 
يين الذي كنت عليه وأقاتل عليه حىت أموت أحب إيل من أن تؤمر علي لزمان سوء ألن أرجع عن دينكم هذا إىل د

ثانية ولئن عاد صاحبك الذي بعثك ملثلها لنفارقنه قال ذلك إليك بعد مرتك هذه فرده فرجع إىل سعد باخلرب 
وبأعالج وأفراس وشكا كل واحد منهما صاحبه اما قيس فشكا عصيان عمرو وأما عمرو فشكا طاعة قيس فقال 

يا عمرو اخلري وسالمة مائة أحب إيل من مصاب مائة تقتل ألفا أتعمد إىل حلبة فارس فتصادمهم مبائة إن كنت  سعد
ألراك أعلم باحلرب مما أرى فقال له عمرو إن األمر لكمات قلت وخرج طليحة حىت أتى النجف فدخل عسكر 

ه مث خرج حىت مر بعسكر ذي احلاجب رستم يف ليلة مقمرة فتوسم فيه فهتك أطناب بيت رجل عليه واقتاد فرس
فهتك على آخر بيته وحل فرسه مث دخل على اجلالينوس عسكره فهتك عن آخر بيته وحل فرسه مث خرج حىت أتى 
اخلرار وأتبعه هؤالء فكان أوهلم حلاقا به اجلالينوس مث احلاجيب مث النخعي فأصاب األولني وأسر اآلخر وأتى به سعدا 

  عد مسلما ولزم طليحة فكان معه يف تلك املغازي كلهافأخربه وأسلم فسماه س
وعن موسى بن طريف أيضا قال قال سعد لقيس بن هبرية أخرج يا عاقل فإنه ليس وراءك من الدنيا شيء حتنوا 
عليه حىت تأتيين خبرب القوم فخرج وسرح معه عمرو بن معدي كرب وطليحة فلما جاز القنطرة مل يسر إال يسريا 

 خيل عظيمة منهم حبياهلا ترد عن عسكرهم وإذا رستم قد ارحتل من النجف فنزل منزل ذي احلاجب حىت انتهى إىل
  وارحتل اجلالينوس فنزل ذو احلاجب منزله

ونزل اجلالينوس بطيز ناباذ وقدم تلك اخليل فقال قيس قاتلوا عدوكم يا معشر املسلمني فأنشب القتال وطاردهم 
م وأصاب منهم اثين عشر رجال وأسر ثالثة وأصاب أسالبا فأتوا سعدا بالغنيمة ساعة مث محل عليهم فكانت هزميته

وأخربوه اخلرب فقال هذه بشرى إن شاء اهللا إذا لقيتم مجعهم األعظم وحدهم فلهم أمثاهلا ودعا عمرا وطليحة فقال 
سعد إن اهللا أحيا باإلسالم  كيف رأيتما قيسا فقال طليحة رأيناه أكيس منا وقال عمرو األمري أعلم بالرجال منا فقال

قلوبا كانت ميتة وأمات به قلوبا كانت حية وإين أحذركما أن تؤثرا أمر اجلاهلية على أمر اإلسالم فتموت قلوبكما 
  وأنتما حيان الزموا السمع والطاعة واإلعتراف باحلقوق فما رأى الناس كأقوام أعزهم اهللا باإلسالم

وقف عليه حبيال عسكر سعد ونزل الناس فما زالوا يتالحقوىن وينزهلم فينزلون حىت  قالوا وملا انتهى رستم إىل العتيق
  اعتموا من كثرهتم

  وقال املدائين مكثوا ليلتهم كلها يتحدرون ومن غد إىل قريب من نصف النهار بعده جتب منها القلوب
  جلالينوس مخسة عشر فيالوقال قيس بن أيب حازم وكان شهد القادسية كان مع رستم مثانية عشر فيال ومع ا

  وقال غريه كان يف مجلتها فيل سابور األبيض وكانت الفيلة تألفه وكان أعظمها وأقدمها



  وقال الرفيل كانت ثالثة وثالثون يف القلب مثانية عشر ويف اجملنبتني مخسة عشر
  قال وملا نزل رستم العتيق وبات به أصبح غاديا على التصفح والتحرز

خفان حىت أتى على مقطع عسكر املسلمني مث صعد حىت انتهى إىل القنطرة فتأمل القوم حىت أتى  فساير العتيق حنو
على تل يشرف عليهم فلما وقف على القنطرة أرسل زهرة بن جوية وكان هناك مسلحة لسعد فخرج إليه حىت 

ول إنكم جرياننا وقد كانت واقفه فأراده على أن يصاحلهم وجيعل له جعال على أن ينصرفوا عنه وجعل يقول فيما يق
طائفة منكم يف سلطاننا فكنا حنسن جواركم ونكف األذى ال عنكم ونوليهم املرافق الكثرية وحنفظهم يف أهل 
باديتهم فنرعيهم مراعينا ومنريهم من بالدنا وال مننعهم التجارة يف شيء من أرضنا فقد كان هلم يف ذلك معاش 

هرة صدقت قدكان ما تذكر وليس أمرنا أمر أولئك وال طلبتنا طلبتهم إنا مل يعرض له بالصلح وال يصرح فقال له ز
نأتكم لطلب الدنيا إمنا طالبتنا ومهتنا اآلخرة كنا كما ذكرت يدين لكم من قدم عليكم منا ويضرع إليكم يطلب ما 

إين قد }  عليه وسلمصلى اهللا{يف أيديكم مث بعث اهللا عز وجل إلينا رسوال فدعانا إىل دينه فأجبناه فقال لنبيه 
سلطت هذه الطائفة على من مل يدن بديين فانا منتقم هبم منه وأجعل هلم الغلبة ما داموا مقرين به وهو دين احلق ال 

يرغب عنه أحد إال ذل وال يعتصم به أحد إال عز قال رستم وما هو قال عموده الذي ال يصلح منه شيء إال به 
حممدا رسول اهللا واإلقرار مبا جاء به من عند اهللا تعاىل قال ما أحسن هذا وأي شيء فشهادة أن ال إله إال اهللا وأن 

  أيضا
  قال وإخراج العباد من عبادة العباد إىل عبادة اهللا تعاىل

  قال حسن وأي شيء أيضا
  قال والناس بنو آدم وحواء أخوة ألب وأم

وأجبتكم إليه ومعي قومي كيف يكون أمركم  فقال ما أحسن هذا مث قال له رستم أرأيت لو أين رضيت هذا األمر
  أترجعون

  قال أي واهللا مث ال نقرب بالدكم إال يف جتارة أو حاجة
قال صدقتين واهللا أما أن أهل فارس منذ وىل أردشري مل يدعوا أحدا خيرج من عمله من السفلة كانوا يقولون إذا 

  خرجوا من أعماهلم تعدوا طورهم وعادوا أشرافهم

ة حنن خري الناس للناس وال نستطيع أن نكون كما تقولون نطيع اهللا يف السفلة وال يضرنا من عصى اهللا فقال له زهر
  فينا

فانصرف عنه ودعا رجال فارس فذاكرهم هذا فحموا منه وأنفوا فقال أبعدكم اهللا وأسحقكم أخزى اهللا أجزعنا 
  وأجبننا

أيب رهم وعرفجة بن هرمثة وحذيفة بن حمسن وربعي بن وعن سيف عن رجاله قالوا أرسل سعد إىل املغرية وبسر بن 
عامر وقرفة بن أيب زاهر التيمي الوائلي ومذعور بن عدي العجلي واملضارب بن يزيد وسعيد بن مرة ومها من بين 

  عجل أيضا وكان سعيد من دهاة العرب فقال هلم سعد إين مرسلكم إىل هؤالء فما عندكم
  إليه فإذا جاء أمر مل يكن منك فيه شيء نظرنا أمثل ما ينبغي وأنفعه للناس فكلمناهم به قالوا نتبع ما تأمرنا به وننتهي

  قال سعد هذا فعل احلزمة اذهبوا فتهيئوا
فقال ربعي بن عامر إن األعاجم هلم آراء وأدب ومىت نأهتم مجيعا يرون أنا قد أحتفلنا هلم فال تزدهم على رجل 



فسرحه فخرج ربعي بن عامر ليدخل على رستم عسكره فاحتسبه الذي  فمالئوه مجيعا على ذلك فقال فسرحين
على القنطرة وأرسل إىل رستم مبجيئه فاستشار عظماء أهل فارس فقال ما ترون أنباهي أم نتهاون فاجتمع ملؤهم 

زينته على املباههاة فأظهروا الزبرج وبسطوا البسط والنمارق ومل يتركوا شيئا ووضعوا لرستم سرير الذهب وألبس 
  من

األمناط والوسائد املنسوجة بالذهب وأقبل ربعي يسري على فرس له زباء قصرية معه سيف له مشوف وغمده لفافة 
ثوب خلق ورحمه معلوب بقد معه حجفة من جلود البقر على وجهها أدمي أمحر مثل الرغيف ومعه فرسه ونبله فلما 

فلما استوت على البسط نزل عنها وربطها بوسادتني فشقهما انتهى إىل أدىن البسط قيل له انزل فحمل فرسه عليها 
مث ادخل احلبل فيهما فلم يستطيعوا أن ينهوه وإمنا أروه التهاون وعرف ما أرادوا فأراد استحراجهم وعليه درع له 
هنن كأنه أضاة ويلمقة عباءة بعريه قد جاهبا وتدرعها وشدها على وسطه بسلب ولرأسه أربع ضفائر قد قمن قيما كأ

قرون الوعول وكان أكثر العرب شعره فقالوا له ضع سالحك فقال إين مل آتكم فأضع سالحي بأمركم أنتم 
دعومتوين فإن أحببتم أن آتيكم كما أريد وإال رجعت فأخربوا رستما فقال أئذنوا له هل هو إال رجل فأقبل يتوكأ 

هلم منرقة وال بساطا إال أفسده وتركها متهتكة  على رحمه وزجه نصل يقارب اخلطو ويزج النمارق والبسط فما ترك
خمرقة فلما دنا من رستم تعلق به احلرس وجلس على األرض وركز رحمه يف البساط فقالوا ما محلك على هذا قال 
أنا ال نستحب القعود على زينتكم فقال له رستم ما جاء بكم فقال اهللا ابتعثنا وجاء بنا لنخرج من شاء من عبادة 

ىل عبادة اهللا تعاىل ومن ضيق الدنيا إىل سعة اآلخر ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم فأرسلنا بدينه إىل العباد إ
  خلقه لندعوهم إليه فمن قبله قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه يليها

ات على قتال من أىب دوننا ومن أىب قاتلناه أبدا حىت نفضي إىل موعود اهللا قال وما موعود اهللا قال اجلنة ملن م
والظفر ملن بقي قال رستم قد مسعنا مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا األمر حىت ننظر فيه وتنظروا قال نعم كم 

صلى اهللا {أحب إليك أيوم أم يومان قال ال بل حىت نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا فقال إن مما سن لنا رسول اهللا 
كن األعداء من بداتنا وال نؤجلهم عند اإللتقاء أكثر من ثالث فنحن مترددون وعمل به أئمتنا أال من} عليه وسلم

عنكم ثالثا فانظر يف أمرك واختر واحدة من ثالث بعد األجل اختر اإلسالم وندعك وأرضك أو اجلزاء فنقبل 
م الرابع ولسنا ونكف عنك وإن كنت عن نصرنا غنيا تركناك منه وإن كنت إليه حمتاجا منعناك أو املنابذة يف اليو

نبدؤك فيما بيننا وبني اليوم الرابع إال أن تبدأنا أنا كفيل لك بذلك على مجيع من ترى قال أسيدهم أنت قال ال 
ولكن املسلمني فيما بينهم كاجلسد بعضهم من بعض جيري أدناهم على اعالهم فخلص رستم برؤساء أهل فارس 

أعز من كالم هذا الرجل قالوا معاذ اهللا أن متيل إىل شيء من فقال ما ترون هل مسعتم كالما قط أوضح نصرا وال
هذا وتدع دينك هلذا الكلب أما ترى إىل ثيابه فقال وحيكم ال تنظروا إىل الثياب ولكن انظروا إىل الرأي والكالم 

ترون والسرية إن العرب تستخف باللباس واملأكل ويصونون األحساب ليسوا مثلكم يف اللباس وال يرون فيه ما 
وأقبلوا إليه يتناولون سالحه ويزهدونه فيه فقال هلم هل لكم أن تروين فأريكم فأخرج سيفه من خرقة كأنه شعلة 
نار مث رمى ترسا ورموا حجفته فخرق ترسهم وسلمت حجفته فقال ياأهل فارس إنكم عظمتم الطعام والشراب 

غد بعثوا أن ابعث إلينا ذلك الرجل فبعث إليهم سعد وأنا صغرنامها مث رجع إىل أن ينظروا إىل األجل فلما كان ال
حذيفة بن حمصن فأقبل يف حنو ذلك الزي حىت إذا كان على أدىن البساط قيل له أنزل قال ذلك لو جئتكم يف 



حاجيت فقولوا مللككم أله حاجة أم يل فإن قال يل فقد كذب ورجعت عنه وتركتكم وإن قال له مل آته إال على ما 
  أحب فقال

  وه فجاء حىت وقف عليه ورستم على سريرهدع
فقال له انزل قال ال أفعل فلما أىب سأله ما بالك جئت ومل جيئ صاحبنا باألمس قال إن أمرينا حيب أن يعدل بيننا يف 

الشدة والرخاء فهذه نوبيت قال ما جاء بكم قال اهللا عز وجل من علينا بدينه وأرانا آياته حىت عرفناه وكنا له 
 أمرنا بدعاء الناس إىل واحدة من ثالث فأيها أجابوا إليه قبلناه اإلسالم وننصرف عنكم أو اجلزاء منكرين مث

ومننعكم إن احتجتم إىل ذلك أو املنابذة فقال أو املوادعة إىل يوم فقال نعم ثالثا من أمس فلما مل جيد عنده إال ذلك 
األول باألمس فغلبنا على أرضنا وحقر ما نعظم وأقام  رده وأقبل على أصحابه فقال ويلكم أال ترون ما أرى جاءنا

فرسه على زبرجنا وربطه به فهو يف مين الطائر ذهب بأرضنا وما فيها إليهم مع فضل عقله وجاءنا هذا اليوم فوقف 
علينا فهو يف مين الطائر سيقوم على أرضنا دوننا فراده أصحابه الكالم حىت أغضبوه وأغضبهم فلما كان من الغد 

  رسل ابعثوا إلينا رجال فبعثوا إليه املغرية بن شعبةأ
قالوا فلما جاء إىل القنطرة يعربها إىل أهل فارس حبسوه واستأذنوا رستما يف إجازته فأذن يف ذلك فأقبل املغرية 

والقوم يف زيهم يف األمس مل يغريا شيئا من شارهتم تقوية لتهاوهنم عليهم التيجان والثياب املنسوجة بالذهب 
وبسطهم على غلوة اليصل إىل صاحبهم حىت ميشي عليها غلوة وجاء املغرية وله أربع ضفائر ميشي حىت جلس معه 
على سريره وشارته فوثبوا إليه فنتروه وأنزلوه ومغثوة فقال إنه كانت تبلغنا عنكم أحالم وال أرى قوما أسفه منكم 

حماربا لصاحبه فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى  إنا معشر العرب سواء ال يستعبد بعضنا بعضا إال أن يكون
وكان أحسن من الذي صنعتم أن ختربوين أن بعضكم أرباب بعض وأن هذا األمر ال يستقيم فيكم فال نصنعه ومل 

  آتكم ولكنكم دعومتوين زاد املدائين وليس ينبغي لكم إذا أرسلتم إيل

وأنا جالس معه اليوم علمت أنكم مغلوبون وأن ملكا ال يقوم أن متنعوين من اجللوس حيث أردت وما أكلمكم إال 
  على هذه السرية وال على هذه العقول

فقالت السفلة صدق واهللا العريب وقالت الدهاقني واهللا لقد رمى بكالم اليزال خولنا والضعفاء منا ينزعون إليه قاتل 
ستم ليمحو ما صنع به فقال له يا عريب إن احلاشية اهللا أولينا ما كان أمحقهم حني يصغرون أمر هذه األمة فمازحه ر

قد تصنع ما اليوافق امللك فيتراخى عنها خمافة أن يكسرها عما ينبغي من ذلك واألمر على ما حتب من الوفاء 
وقبول احلق وليس ما صنعوا بضائرك وال ناقصك عندنا فاجلس حيث شئت فأجلسه معه مث قال ما هذه املغازل اليت 

لسهام قال ما ضر اجلمرة أن ال تكون طويلة مث رماهم مث قال له رستم تكلم أو أتكلم فقال املغرية أنت معك يعين ا
الذي بعثت إلينا فتكلم فأقام الترمجان بينهما وتكلم رستم فحمد قومه وعظم امللك واململكة وقال مل نزل متمكنني 

امللوك مثل عزنا وشرفنا وسلطاننا ننصر على الناس  يف البالد ظاهرين على األعداء أشرافا يف األمم ليس ألحد من
وال ينصرون علينا إال اليوم أو اليومني أو الشهر أو الشهرين ألجل الذنوب فإذا انتقم اهللا منا فرضي رد إلينا عزنا 
نتم مث إنه مل تكن يف الناس أمة أصغر عندنا أمرا منكم كنتم أهل قشف ومعيشة سيئة ال نراكم شيئا وال نعدكم وك
إذا قحطت أرضكم وأصابتكم السنة استعنتم بناحية أرضنا فنأمر لكم بشيء من التمر والشعري مث نردكم وقد 
علمت أنه مل حيملكم على ما صنعتم إال ما أصابكم من اجلهد يف بالدكم فأنا آمر ألمريكم بكسوة وبغل وألف 

  إين لست أشتهي أن أقتلكم وال آسركمدرهم وآمر لكل واحد منكم بوقر من متر وبثوبني وتنصرفون عنا ف



فتكلم املغرية فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال إن اهللا سبحانه خالق كل شيء ورازقه يرفع من يشاء ويضع من يشاء 
  فمن صنع شيئا فإن اهللا تبارك امسه وتعاىل هو يصنعه والذي صنعه وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل

مكني يف البالد وعظم السلطان يف الدنيا فنحن نعرفه وال ننكره واهللا صنعه لكم بالدك من الظهور على األعداء والت
ووضعه فيكم وهو له دونكم وأما ما ذكرت فينا من سوء احلال وضيق املعيشة واختالف القلوب فنحن نعرفه واهللا 

إليه وأهل رخائها يتوقعون  ابتالنا بذلك وصرينا إليه والدنيا دول ومل يزل أهل شدائدها يتوقعون الرخاء حىت يصريوا
الشدة حىت تنزل هبم ويصريوا إليها ولو كنتم فيما آتاكم اهللا دوننا أهل شكر لكان شكركم يقصر عما أوتيتم 

وألسلمكم ضعف الشكر إىل تغري احلال ولو كنا فيما ابتلينا به أهل كفر كان عظيم ما تتابع علينا مستجلبا من اهللا 
شأن غري ما تذهبون إليه إن اهللا تعاىل بعث فينا رسوال فكذبه مكذبون وصدقه منا آخرون رمحة يرفه هبا عنا ولكن ال

وأظهر اهللا دعوته وأعز دينه على كره ممن كذبه وحاده حىت دخلوا يف اإلسالم طوعا وكرها فأمرنا أن ندعوا من 
  خالفنا إىل ديننا فمن أباه قاتلناه

ملتقدمة من دعائه إىل اإلسالم وقال له فإن أبيت فكن لنا عبدا تؤدي وذكر حنو ما تقدم من الكالم يف األحاديث ا
  اجلزية عن يد وأنت صاغر وإال السيف إن أبيت

  فنخر رستم عند ذلك خنرة واستشاط غضبا مث حلف بالشمس ال يرتفع لكم الضحى غدا حىت أقتلكم أمجعني
بعد هذا أمل يأتكم األوالن فجسراكم  فانصرف املغرية وخلص رستم بأشراف فارس فقال أين هؤالء منكم ما

واستخرجاكم مث جاءكم هذا فلم خيتلفوا وسلكوا طريقا واحدا ولزموا أمرا واحدا هؤالء واهللا الرجال صادقني أو 
كاذبني واهللا لئن كان بلغ من رأيهم وصوهنم أمرهم أن ال خيتلفوا ما قوم أبلغ فيما أرادوا منهم وإن كانوا صادقني 

ء شيء فلجوا وجتلدوا فقال واهللا إين ألعلم أنكم تصغون إىل ما أقول لكم وإن هذا منكم رياء ما يقوم هلؤال
  فازدادوا اجلاجا

ويف بعض الروايات أن مما قال املغرية لرستم وقد توعد املسلمني بأهنم مقتولون قال هو الذي نتمىن أن املقتول منا 
الظفر حبديث صادق ووعد ال خلف له وقد أصبنا يف بالدكم حبة صائر يف اجلنة واهلارب يف النار وللباقي الصابر 

  كأهنا قطع األوتار فأكلنا منها وأطعمنا أهالينا فقالوا ال صرب لنا حىت تنزلونا هذه البالد
  قال رستم أما لنقرننكم يف اجلبال

  قال املغرية أما وبنا حياة فال
  وبينكم صلح ولنفقأن عينك غداقال رستم ارجع إىل أصحابك واستعدوا للحرب فليس بيننا 

  فقال املغرية وأنت ستقتل غدا إن شاء اهللا وإن ما قلت يل ليسرين لوال أن أجاهدكم بعد اليوم لسرين أن تذهبا مجيعا
ورجع املغرية فتعجبوا من قوله فقال رستم ما أظن هذا امللك إال قد انقضى وأن أمجل بنا أال يكون هؤالء أصرب منا 

ا ليموتن أو ليدركنه ولقد حذروا وخوفوا من الفرار خوفا ال يأتونه وقد رأيت ليليت هذه كأن ولقد وعدوا وعد
القوس اليت يف السماء خرت وكأن احليتان خرجن من البحر وأن هؤالء القوم سيظهرون عليكم فهل لكم أن تقبلوا 

  بعض ما عرضوا عليكم قالوا ال
به املغرية فقال شاهني األزدي لو مل يكن إال ساسة دوابنا ألخذناهم  قال فأنا رجل منكم وكتب إىل يزدجرد مبا كلمه

هبم فكتب إليه يأمره بقتاهلم وقال إذا لقيتهم فضع الرجال فيما بيين وبينك على كل ربوة رجال فكلما حدث أمر 



  نادى به بعضهم بعضا حىت يفضي اخلرب إيل
  أيوحدث سيف عن رجاله قالوا أرسل إليهم سعد بقية ذوي الر

مجيعا وحبس الثالثة فخرجوا حىت أتوه فقالوا له إن أمرينا يقول لك إن احلرب حتفظ الوالة وإين أدعوك إىل ما هو 
خري لنا ولك وهي العاقبة بأن تقبل منا ما دعاك اهللا عز وجل إليه ونرجع إىل أرضنا وترجع إىل أرضك وبعضنا من 

ا وراءكم كان زيادة لكم دوننا وكنا لكم عونا على أحد إن بعض إال أن داركم لكم وأمركم فيكم وما أصبتم مم
أرادكم أو قوي عليكم واتق اهللا يا رستم وال يكونن هالك قومك على يديك فإنه ليس بينك وبني أن تغتبط إال أن 

  تدخل فيه وتطرد به الشيطان عنك

همتم وإن األمثال أوضح من كثري فقال رستم إين قد كلمت منكم نفرا ولو أهنم فهموا عين رجوت أن تكونوا قد ف
من الكالم وسأضرب لكم مثلكم إنكم كنتم أهل جهد يف املعيشة وقشف يف اهليئة ال متتنعون وال تنتصفون فلم 

نسيء جواركم ومل ندع مواساتكم تقتحمون املرة بعد املرة فنمريكم مث نردكم وتأتوننا أجراء وجتارا فنحسن إليكم 
م شرابنا وأظلكم ظلنا وصفتم ذلك لقومكم مث دعومتوهم فأتيتمونا هبم وإمنا مثلكم يف فلما تطعمتم طعامنا وشربت

ذلك ومثلنا كمثل رجل كان له كرم فرأى فيه ثعلبا فقال وما ثعلب فانطلق الثعلب فدعا الثعالب إىل ذلك الكرم 
ى هذا احلرص والطمع فلما اجتمعت عليه سد عليها صاحب الكرم مدخلها فقتلها وقد علمت أن الذي محلكم عل

مع اجلهد فارجعوا عنا عامكم هذا وامتاروا حاجتكم ولكم العود كلما احتجتم فإين ال أشتهي أن أقتلكم وقد 
أصاب أناس كثري منكم ما أرادوا من أرضنا مث كان مصريهم القتل واملهرب ومن سن هذا لكم خري منكم وأقوى 

وجنا بعضهم وخرج مما كان أصاب ومن أمثالكم فيما تصنعون مثل  وقد رأيتم أنتم كلما أصابوا شيئا أصيب بعضهم
جرذان ألفت جرة فيها حب ويف اجلرة ثقب فدخل األول فأقام فيها وجعلت األخر ينقلن منها ويرجعون ويكلمنه 

روج يف الرجوع فيأىب فانتهى مسن الذي يف اجلرة فاشتاق إىل أهله لرييهم حسن حاله فضاق عليه اجلحر ومل يطق اخل
  فشكى القلق إىل أصحابه وسأهلم املخرج فقالوا ما أنت خبارج منها حىت تعود كما كنت قبل

أن تدخل فكف وجوع نفسه وبقي يف اجلرة حىت إذا عاد كما كان أتى عليه صاحب اجلرة فقتله فاخرجوا أو 
  ليكونن هذا لكم مثال

خالكم يا معشر العرب ترون اهلالك ويدليكم فيه الطمع وقال هلم أيضا فيما قال مل خيلق اهللا خلقا أولع من ذباب ما 
ومثلكم يف هذا مثل الذباب إذ رأى العسل طار وقال من يوصلين إليه وله درمهان حىت يدخله ال ينهاه أحد إال 

  عصاه فإذا دخله غرق ونشب وقال من خيرجين وله أربعة دراهم وضرب للقوم أمثاال غري هذه حنوا منها

وم فقالوا أما ما ذكرت من سوء حالنا فيما مضى وانتشار أمرنا فلم نبلغ كنهه ميوت امليت منا إىل قالوا فتكلم الق
النار ويبقى الباقي منا يف بؤس فبينا حنن يف أسواء ذلك بعث اهللا عز وجل فينا رسوال من أنفسنا إىل األنس واجلن 

دأبنا قبيلة قبيلة فلم يكن أحد أشد عليه وال أشد رمحة رحم هبا من أراد رمحته ونقمه ينتقم هبا ممن رد كرامته فب
إنكارا ملا جاء به وال أجهد على قتله ورد ما جاء به من قومه مث الذين يلوهنم حىت طابقناه على ذلك كلنا فنصبنا له 

عا مجيعا وهو وحده فرد ليس معه إال اهللا تعاىل فأعطى الظفر علينا فدخل بعضنا طوعا وبعضنا كرها مث عرفنا مجي
احلق والصدق ملا أتى به من اآليات املعجزة وكان مما أتى به من عند ربنا عز وجل جهاد األدىن فاألدىن فصرنا يف 

ذلك فيما بيننا نرى أن الذي قال لنا ووعدنا ال خنرج عنه وال ننقص منه حىت اجتمعت العرب على هذا وكانوا من 



تيناكم بأمر ربنا جناهد يف سبيله وننفذ ألمره ونستنجز موعوده االختالف فيما ال يطيق اخلالئق بالتفهم معه مث أ
وندعوكم إىل اإلسالم وأحكامه فإن أجبتمونا تركناكم ورجعنا وخلفنا فيكم كتاب اهللا عز وجل وإن أبيتم مل حيل لنا 

اءكم وأموالكم إال أن نعاطيكم القتال أو تفتدوا باجلزاء فإن فعلتم وإال فإن اهللا عز وجل قد أورثنا أرضكم وأبن
  فاقبلوا نصيحتنا فو اهللا إلسالمكم أحب إلينا

من غنائمكم ولقتالكم بعد أحب إلينا من صلحكم وأما ما ذكرت من رثاثتنا وقلتنا فإن إرادتنا الطاعة وقتالنا الصرب 
ثال إن وأما ما ضربتم لنا من األمثال فإنكم ضربتم للرجال ولألمور اجلسام وللجد اهلزل ولكنا سنضرب لكم م

مثلكم مثل رجل غرس أرضا واختار هلا الشجر واحلب وأجرى هلا األهنار وزينها بالقصور وأقام فيها فالحني 
يسكنون قصورها ويقومون على جناهتا فخلفه الفالحون يف القصور مبا ال حيب ويف اجلنان مبثل ذلك فأطال نظرهتم 

دعا إليهم غريهم فأخرجهم منها فإن ذهبوا عنها ختطفهم فلما مل يستحيوا من تلقاء أنفسهم استعتبهم فكابروه ف
الناس وإن أقاموا صاروا خوال هلم ميلكوهنم ويسوموهنم اخلسف أبدا وواهللا لو مل يكن ما نقول لكم حقا ومل تكن إال 

  الدنيا ملا كان لنا عما ضربنا به من لذيذ عشيكم ورأينا من زبرجكم من صرب ولقارعناكم أو نغلبكم عليه
ال رستم أتعربون إلينا أو نعرب إليكم فقالوا بل اعربوا إلينا فخرجوا من عنده عشيا فأرسل سعد إىل الناس أن فق

يقفوا مواقفهم وأرسل إليهم شأنكم والعبور فأرادوا القنطرة فأرسل إليهم ال وال كرامة أما شيء قد غلبناكم عليه 
  كرون العتيق حىت الصباح بأمتعتهمفلن نرده عليكم تكلفوا معربا غري القناطر فباتوا يس

وذكر املدائين أن رستم وجه اجلالينوس ليعرب القنطرة فوقف حبيال زهرة بن جوية وكان عليها وقال ليخرجن إيل 
املوكل هبذا املوضع فخرج زهرة على فرس كميت أغر ذنوب معه رمح معلوب وسيف رث اجلفن فقال له الفارسي 

أنت ركن من أركان أصحابك وأرى سيفك رث اجلفن قال إن يكن رث املنظر فإنه إنك مل توضع هذا املوضع إال و
حديد الضربة وقرب إليه الفارسي بالصلح ومل يصرح ومناه وقال حنسن جواركم ونرفقكم يف معايشكم فقال زهرة 

تعرضون علينا لنا إن شاء  إنا مل نأتكم نطلب الدنيا بغري آخرة إمنا أتيناكم ندعوكم إىل ديننا فإن أبيتموه فدنياكم اليت
  اهللا فقال له الفارسي فخلوا لنا الطريق فنعربإليكم فنناجزكم قال ال قال ومل وأنتم متنون

لقاءنا قال نكره أن نرد عليكم شيئا قد غلبناكم عليه فرجع إىل رستم فأخربه فأعظم ذلك فانصرف اجلالينوس 
به ويده يف كتف جارية قاعدة بني يدي فراشه فقال مالك قالت فجلس رستم يفكر فيما أخربه وغلبته عيناه فنام فانت

مالت يدك فرفعتها فقال أشفقت أن سقطت من فراش ديباج علي بساط ديباج فكيف هبا غدا إذا انعفرت يف 
التراب ووطئتها اخليل قالت وما يضطرك إىل ذلك وقد اعطوك مالك فيه نصف وجناة إما أن تدخل يف دينهم 

ما أن تفتدي منهم بشيء تعطيهم ويبقى لك أمرك وإما أن تذهب إىل مأمنك من األرض فقال إن فتكون مثلهم وإ
  يف عنقي حبال أقاد به إىل مصرعي ال أقدر على اإلمتناع

وبات األعاجم ليلتهم يسكرون العتيق بالقصب والتراب والرباذع حىت جعلوه طريقا واستتم بعدما ارتفع النهار من 
  الغد

تم من الليل أن ملكا نزل من السماء فأخذ قسى أصحابه فختم عليها مث صعد هبا إىل السماء قالوا ورأى رس
فاستيقظ مهموما حزينا فدعا خاصته وقصها عليهم وقال إن اهللا عز وجل ليعظنا لو أن فارس تركوين أتعظ أما ترى 

  النصر قد رفع عنا وترى الريح مع عدونا وأنا ال نقوم هلم يف فعل وال منطق
  وم أرماثي



وملا مت السكر عربوا بأثقاهلم حىت نزلوا على ضفة العتيق وملا عرب أهل فارس أخذوا مصافهم وجلس رستم على 
سريره وضربت عليه طيارة وعبأ يف القلب مثانية عشر فيال عليها الصناديق والرجال ويف اجملنبتني مثانية وسبعة عليها 

بني ميمنته والبيزران بينه وبني ميسرته وبقيت القنطرة بني خيلني من الصناديق والرجال وأقام اجلالينوس بينه و
  خيول املسلمني واملشركني

وأخذ املسلمون أيضا مصافهم وكانت التعبئة اليت تقدم هبا سعد قبل انفصاله عن شراف بإذن عمر رضي اهللا عنه أن 
} صلى اهللا عليه وسلم{كان من أصحاب النيب جعل على املقدمة زهرة بن اجلوية وعلى امليمنة عبد اهللا بن املعتم و

وأحد التسعة الذين قدموا عليه فتممهم طلحة بن عبيد اهللا عشرة يف العرافة وعلى امليسرة شرحبيل بن السمط 
الكندي وكان شابا قد قاتل أهل الردة على الردة وويف اهللا عز وجل فعرف ذلك له وعلى الساقة عاصم بن عمرو 

ع سواد بن مالك التميمي وعلى اجملردة سلمان بن ربيعة الباهلي وعلى الرجال محال بن مالك السعدي وعلى الطالئ
األسدي وعلى الركبان عبد اهللا بن ذي السهمني اخلثعمي فلما تصافوا يومئذ جعل سعد زهرة وعاصما بني عبد اهللا 

يف القلب واجملنبات ونادى  بن املعتم وبني شرحبيل بن السمط ووكل صاحب الطالئع بالطرد وخلط بني الناس
مناديه أال إن احلسد ال حيل إال على االجتهاد يف أمر اهللا تعاىل يا أيها الناس فتحاسدوا وتغايروا على االجتهاد وذكر 

  املدائين أنه كان على امليمنة يوم القادسية شرحبيل بن السمط وعلى
  املغرية بن شعبة فاهللا تعاىل أعلم امليسرة هاشم بن عتبة وعلى اخليل قيس بن مكشوح وعلى الرجل

وكان سعد يومئذ ال يستطيع أن يركب وال جيلس كان به عرق النسا ودماميل وإمنا هو على وجهه ويف صدره 
وسادة وهو مكب عليها مشرف على الناس من القصر يرمي بالرقاع فيها أمره وهنيه إىل خالد بن عرفطة وهو أسفل 

  وكان خالد كاخلليفة لسعد لو مل يكن سعد شاهدا مشرفا منه وكان الصف إىل جانب القصر
وقيل بل استخلفه على الناس ألجل شكواه فاختلف عليه الناس فقال سعد امحلوين فأشرفوا به على الناس فارتقوا 

به فأكب مطلعا عليهم والصف يف أصل حائط قديس حيث كان سعد يأمر خالدا فيأمر خالد الناس وكان ممن 
ه من وجوه الناس فهم هبم سعد وشتمهم وقال أما واهللا لوال أن عدوكم حبضرتكم جلعلتكم نكاال شغب عليه وجو

  لغريكم فحبسهم يف القصر وقيدهم منهم أبو حمجن الثقفي

على أن أمسع وأطيع ملن ويل األمر وإن كان } صلى اهللا عليه وسلم{وقال جرير يومئذ أما أين بايعت رسول اهللا 
  عبدا حبشيا
د واهللا اليعود أحد بعدها حيبس املسلمني عن عدوهم ويساغبهم وهم بإزائهم إال سننت فيه سنة يؤخذ هبا وقال سع

من بعدي وذكر املدائين أنه أتى رستما رجل من أهل احلرية ليال فقال له أمري املسلمني وجع وهو يف قصر العذيب 
مخسمائة فارس فوجههم إليه فترفعوا عن  مع العيال ولو طرقته خيل لقتل ال يشعر به أصحابه فانتخب رستم

العسكرين وقطعوا الوادي وأخذوا يف خفض من األرض وجاء رجل من العجم إىل املسلمني مستأمنا فأخربهم 
فانتدب حنظلة بن الربيع األسيدي يف مخسمائة من حتت الليل فسار إىل العذيب وقال ألصحابه إنه ليطيب نفسي أن 

  فانتهى إىل سعد عند طلوع الفجر ومل تصل إليهم الفرسعبد اهللا بن سربة بن سعد 
فأنذروه وأصبحوا فإذا األساورة متحدرون من ناحية وادي السباع فتلقاهم عبد اهللا بن سربة الواقفي أحد بين 

حرملة بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة يف سرعان الناس معه عشرة فوارس وغالم له رومي يقال له 
  أصابه يوم الريموك وأتبعهم حنظلة يف أصحابه فقتل عبد اهللا بن سربة قبل أن تتام إليه اخليل اسوارين يزيد كان



وقال مرة اهلمداين وكان مع حنظلة ملا دنونا من معتركهم مسعنا صوتا منكرا شديدا فقال حنظلة صوت ابن الكندية 
بن سربة يذمر أصحابه وهو يقول لغالمه يا يزيد ورب الكعبة بعض هنات أيب قيس فانتهينا إليهم فإذا عبد اهللا 

ثكلتك أمك إن فاتك أحد وقد انكسر رحمه وهو يضرهبم بعمود ما يضرب به رجال إال قتله وال دابة إال عقرها وإن 
غالمه ليذودهم عليه بالرمح فلما غشيهم حنظلة وأصحابه اهنزموا فما تشاء أن جتد اخلمسة والستة من املسلمني 

وارا بأسيافهم إال وجدته فقتل منهم ثالثون ويقال مائة وأفلت اآلخرون أكثرهم جريح فرجعوا إىل رستم خيفقون أس
  فطلب احلريي ليقتله وظن أنه عني دس له فلم يقدر عليه وحتول سعد فنزل مع مجاعة الناس

ن عرفطة خطب من وفيما حكاه سيف عن رجاله أن سعدا رمحه اهللا بعدما هتدم على الذين اعترضوا على خالد ب
يليه يومئذ فحمد اهللا وأثىن عليه وقال إن اهللا وهو احلق وقوله احلق ال شريك له يف امللك وليس لقوله خلف قال 

األنبياء إن هذا مرياثكم وهو موعد  ١٠٥( ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلون 
أنتم تطعمون منها وتأكلون وتقتلون أهلها وجتبوهنم وتسبوهنم إىل هذا ربكم وقد أباحها لكم منذ ثالث حجج و

اليوم مبا نال منه أصحاب األيام منكم وقد جاءكم منهم هذا اجلمع وأنتم وجوه العرب وأعياهنم وخيار كل قبيلة 
ذلك أحدا إىل  وعزمن وراءكم فإن تزهدوا يف الدنيا وترغبوا يف اآلخرة جيمع اهللا لكم الدنيا واآلخرة وال يقرب

  أجله وأن تفشلوا وهتنوا وتضعفوا تذهب رحيكم وتوبقوا آخرتكم
وكتب سعد إىل أهل الرايات إين قد استخلفت عليكم خالد بن عرفطة وليس مينعين أن أكون مكانه إال وجعي 

ا يأمركم الذي كان يعودين وما يب من جبون وإين مكب على وجهي وشخصي لكم باد فامسعوا له وأطيعوا فإنه إمن
بأمري ويعمل برأي فقريء على الناس فزادهم خريا فانتهوا إىل رأيه وقبلوا منه وحتاثوا على السمع والطاعة وامجعوا 

  على عذر سعد والرضا مبا صنع
قالوا وأرسل سعد للذين انتهى إليهم رأي الناس والذين انتهت إليهم جندهتم وأصناف الفضل منهم إىل الناس فقال 

وموا يف الناس مبا حيق عليكم وعليهم عند مواطن البأس فإنكم من العرب باملكان الذي أنتم به وانتم انطلقوا فق
  شعراء العرب وخطباؤهم وذووا رأيهم وجندهتم وسادهتم فسريوا فيهم وحرضوهم على القتال فساروا فيهم

واذكروا آالء اهللا وارغبوا إليه يف فقال قيس بن هبرية أيها الناس امحدوا اهللا على ما هداكم له وأبالكم يزدكم 
عادته فإن اجلنة والغنيمة أمامكم وإنه ليس وراء هذا القصر إال العراء واألرض القفر والظراب اخلشن والفلوات 

  اليت ال تقطعها األدلة

ر معد ما وقال غالب بن عبد اهللا الليثي أيها الناس امحدوا اهللا على ما أبالكم وسلوه يزدكم وادعوه جيبكم يا معش
علتكم اليوم وانتم يف حصونكم يعين اخليل ومن ال يعصيكم معكم يعين السيوف فاذكروا حديث الناس يف غد فإنه 

  بكم غدا يبدأ ومبن بعدكم يثين
وقال ابن اهلذيل األسدي يا معشر معد اجعلوا حصونكم السيوف وكروا عليهم كأسود األجم وتربدوا إليهم تربد 

  اجالنمور وادرعوا العج
وثقوا باهللا تعاىل وغضوا األبصار فإذا كلت السيوف فإهنا مأمورة فأرسلوا عليهم اجلنادل فإهنا يؤذن هلا فيما ال يؤذن 

  للحديد فيه
وقال بسر بن أيب رهم امحدوا اهللا وصدقوا قولكم بفعل ال متوتن إال وانتم مسلمون انصروا اهللا ينصركم وال يكونن 

  فإهنا تأيت من هتاون هبا وال متيلوا إليها فتهرب منكمشيء بأهون عليكم من الدنيا 



وقال عاصم بن عمرو يا معشر العرب إنكم أعيان العرب وقد صمدمت ألعيان العجم إمنا ختاطرون باجلنة وخياطرون 
  بالدنيا فال يكونن على دنياهم أحوط منكم على آخرتكم ال حتدثن اليوم أمرا تكونون به شينا على العرب غدا

ربيع السعدي يا معشر العرب قاتلوا للدين والدنيا سارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات  وقال
فإن عظم الشيطان عليكم األمر فاذكروا األخبار عنكم باملواسم ما ) آل عمران  ١٣٣( واألرض أعدت للمتقني 

  دام لألخبار أهل
اس مبثل هذا الكالم وتواثق الناس وتعاهدوا واهتاجوا وتقدم كل واحد من أولئك الذين بعثهم سعد من وجوه الن

  لكل ما ينبغي هلم
  وفعل أهل فارس فيما بينهم مثل ذلك وتعاهدوا وتوصوا واقترنوا بالسالسل وكان املقترنون ثالثني ألفا

كربوا وقال سعد للناس الزموا مواقفكم ال حتركوا شيئا حىت نصلي الظهر فإذا صليتم الظهر فإين مكرب تكبرية ف
واستعدوا واعلموا ان التكبري مل يعطه أحد قبلكم وإمنا أعطيتموه تأييدا فإذا مسعتم الثانية فكربوا ولتستتموا عدتكم 
فإذا كربت الثالثة فكربوا ولينشط فرسانكم الناس ليربزوا ويطاردوا فإذا كربت الرابعة فازحفوا مجيعا حىت ختالطوا 

   العلي العظيمعدوكم وقولوا الحول والقوة إال باهللا
  ويروى أنه ملا نادى منادي سعد بالظهر نادى رستم أكل عمر كبدي أحرق اهللا كبده علم هؤالء حىت علموا

وقيل إن رستم قال حنوا من هذا عندما نزل بني احلصن والعتيق وقد أذن مؤذن سعد الغداة ورأى الناس 
ما ترون إىل عدوكم قد نودي فيهم فتخشخشوا لكم يتخشخشون فنادى يف أهل فارس أن اركبوا فقيل له ومل قال أ

فقال له رجل قد كان رستم بعثه قبل ذلك عينا إىل عسكر املسلمني فانغمس فيهم وعرف حاهلم وانصرف إليه 
فأخربه ان ذلك ختشخشهم للصالة فقال رستم بالفارسية ما تفسريه أتاين صوت عند الغداة وإمنا هو عمر الذي 

  لما مسع األذان بالصالة قال أكل عمر كبدييعلم الكالب العقل ف
قالوا وملا صلى سعد الظهر أمر غالما كان عمر رمحه اهللا ألزمه إياه وكان من القراء بقراءة سورة اجلهاد وكان 

املسلمون كلهم إذ ذاك يتعلموهنا فقرأها على الكتيبة اليت تليه وقرئت يف كل كتيبة فهشت قلوب الناس وعرفوا 
  راءهتاالسكينة مع ق

عند الزحوف ويستقرئها فعمل } صلى اهللا عليه وسلم{قال مصعب بن سعد وكانت قراءهتا سنة يقرأها رسول اهللا 
  الناس بذلك

قالوا وملا فرغ القراء كرب سعد فكرب الذين يلونه وكرب بعض الناس بتكبري بعض فتخشخش الناس مث ثىن فاستتم 
قتال وخرج أمثاهلم من فارس فاعتوروا الطعن والضرب وخرج غالب الناس مث ثلث فربز أهل النجدات فأنشبوا ال

  بن عبد اهللا الليثي وهو يقول
  قد علمت واردة املساحل

  ذات البنان واللبان الواضح
  أين مسام البطل املشايح

  وفارج األمر املهم الفادح
  الرجز



فأدخل إىل سعد وانصرف غالب  فخرج إليه هرمز وكان من ملوك الباب وكان متوجا فأسره غالب أسرا فجاء به
  للمطاردة

  وذكر املدائين أن رستم أمر هرمز فتقدم يف كتيبة فشد عليه غالب وزهرة ابن جوية فسبق إليه غالب يف خيل فقتله
  قالوا وخرج عاصم بن عمرو وهو يقول

  قد علمت صفراء بيضاء اللبب
  مثل اللجني يتغشاه الذهب
  أين أمر األمر إمرارا السبب

  ى مثلك يعديه الكثبمثلي عل
  الرجز

فطارد رجال من أهل فارس فهرب منه وأتبعه حىت إذا خالط صفهم والتقى بفارس معه بغل فترك الفارس البغل 
واعتصم بأصحابه فحموه واستاق عاصم البغل والرحل حىت آوى به إىل الصف وإذا الفارس خباز امللك وإذا الذي 

عقد فنفل ذلك سعد أهل موقف عاصم وبعث إليهم ليأكلوه وهم يف كان معه لطف امللك األخبصة والعسل امل
  موقفهم

وجال عمرو بن معدي كرب بني الصفني حيرض الناس ويقول إن الرجل من هذه األعاجم إذا ألقي من فرسه فإمنا 
  هو تيس

ه بنشابة فما قال قيس بن أيب حازم فبينا هو كذلك حيرضنا إذ خرج إليه رجل من األعاجم فوقف بني الصفني فرما
  أخطأت سية قوسه وهو متنكبها

فالتفت إليه مث محل عليه فاعتنقه مث أخذ مبنطقته فاحتمله فوضعه بني يديه فجاء به حىت إذا دنا منا كسر عنقه مث 
وضع سيفه على حلقه فذحبه مث ألقاه وقال هكذا فافعلوا هبم فقلنا من يستطيع يا أبا ثور أن يصنع كما تصنع وقال 

  وأخذ سواريه ومنطقته ويلمق ديباج كانت عليه مث تكتبت الكتائب من هؤالء وهؤالءبعضهم 

وذكر املدائين أن رستم ظاهر يومئذ بني درعني وقرب له فرس فنزا عليه ومل ميسه بيده وقال اليوم ندق العرب دقا 
غافر واألداة الكاملة فدفعوا إىل فقال له رجل قل إن شاء اهللا قال إن شاء وإن مل يشأ وقدم كتيبة عليها الدروع وامل

جعفي وهم حديثوا العهد بالشرك فنازلوهم فلم حتك سيوفهم يف جنبهم فظنوا أن احلديد ال حيك فيهم حىت محل 
رجل منهم على أسوار فطعنه فقتله ونادى يا آل جعفي السالح تنفذ فيهم فشأنكم هبم وحنو هذا قول عمرو بن 

ه رجل من أهل العجم بنشابة فوقعت يف كتفه وعليه درع حصينة فلم تنفد معدي كرب يف ذلك اليوم وقد رما
  ومحل هو على الرجل فعانقه مث صرعه فقتله وقال

  أنا أبو ثور وسيفي ذو النون
  أضرهبم ضرب غالم جمنون

  يا زيد إهنم ميوتون
  السريع

  آخذ وميلح هبذه املقاصدومل يكن عمرو وال قومه جيهلون أن القوم ميوتون ولكن الشعر حتسن فيه هذه امل
  ومثله قول اآلخر

  القوم أمثالكم هلم شعر



  يف الرأس الينشرون أن قتلوا
  املنسرح

  ويفوق هذا كله قول اهللا سبحانه ولكتابه املثل األعلى وال هتنوا يف
) ( حكيما  ابتغاء القوم إن تكونوا تأملون فإهنم يأملون كما تأملون وترجون من اهللا ما ال يرجون وكان اهللا عليما

  )النساء  ١٠٤
  وقد بعدنا عما كنا بسبيله فلنعد إليه

قالوا ملا تكتبت الكتائب بعد الطراد وتزاحف الناس صرفت األعاجم فيوهلا حنو املسلمني فوجهت إىل الوجه الذي 
ذعرت فيه جبيله ثالثة عشر فيال وصفوا على سائر الناس سبعة عشر وملا محل أصحاب الفيلة تفرقت الكتائب واب

اخليل وكادت جببيلة تؤكل فرت خيلها نفارا فأرسل سعد بن بين أسد يا بين أسد ذببوا على جبيلة ومن الفها من 
الناس فخرج طليحة بن خويلد ومحال بن مالك األسدي وغالب بن عبد اهللا والرفيل بن عمرو يف كتائبهم فباشروا 

  ن رجالالفيلة حىت عزهلا ركباهنا وإن على كل فيل يومئذ عشري

وقال موسى بن طريف قام طليحة يف قومه حني استصرخهم سعد فقال يا عشريتاه إن املنوه بإمسه املوثوق به أنتم 
وإن هذا يعين سعدا لو علم أن أحدا أحق بإغاثة هؤالء منكم ال ستغاثهم ابدؤهم الشدة وأقدموا عليهم إقدام 

وال تصدوا وكروا وال تفروا هللا در ربيعة أي فري يفرون وأي  الليوث احلربة فإمنا مسيتم أسدا لتفعلوا فعلهم شدوا
قرن يغنون هل يوصل إىل مواقفهم فاغنوا عن مواقفكم أعانكم اهللا شدوا عليهم باسم اهللا فقام املعرور بن سويد 
هم وشقيق فشدوا واهللا عليهم فما زالوا يضربوهنم ويطعنوهنم حىت حبسنا الفيلة عنهم وخرج إىل طليحة عظيم من

  فبارزه فما ألبثه طليحة أن قتله
  قالوا وقام األشعث بن قيس فقال يا معشر كندة هللا در بين أسد

أي فري يفرون وأي هذ يهذون عن موقفهم منذ اليوم أغىن كل قوم ما يليهم وانتم تنظرون من يكفيكم البأس 
ة على الركب فوثب إليه منهم عشرة أشهد ما أحسنتم اسوة أخوانكم من العرب وأهنم ليقتلون ويقتلون وانتم جثا

فقالوا عثر جدك إنك لتؤبسنا يا هذا حنن احسن الناس موقفا فمن أين خذلنا قومنا العرب واسأنا أسوهتم فها حنن 
  معك فنهد وهندوا فأزالوا الذين بإزائهم

ليهم وهم ينتظرون وملا رأى أهل فارس ما تلقى الفيلة من كتيبة بين أسد رموهم حبدهم وبدر املسلمون الشدة ع
التكبرية الرابعة من سعد فاجتمعت حلبة فارس فيهم ذو احلاجب واجلالينوس على بين أسد ومعهم تلك الفيلة وقد 

ثبتوا هلم وكرب سعد التكبرية الرابعة فزحف إليهم املسلمون ورحى احلرب تدور على بين أسد ومحلت الفيول يف 
ول حتجم عنها وحتيد وأحل فرساهنم على الرجل وجد املقاتلة مع الفيلة فقال امليمنة وامليسرة على اخليول فكانت اخلي

بعض األسديني واهللا ألموتن أو ألطعنن عيين بعض هذه الفيلة فقصد ألعظمها فيال فقاتل حىت وصل إليه وعلى كل 
فيل فخبط من فيل قوم يقاتلون فطعن يف عني ذلك الفيل بسيفه وضربه سائس الفيل بعمود فهشم وجهه وأدبر ال

حوله واشتد القتال عند فيل منها فقال حبيش األسدي لبشر بن أيب العوجاء الطائي أرى القتال قد أشتد عند هذا 
الفيل فتبايعين على املوت فنحمل على محاته فنكشفهم أو نقتل دونه قال نعم فحمال فضرب حبيش رجال من 

يش مشفره فرمى به وضرب الطائي ساقه فربك الفيل الفرس من محاة الفيل فقتله ودنوا من الفيل فضرب حب



  وانطوت الفرس على بين أسد فقتل حبيش
  وأرسل سعد إىل عاصم بن عمرو فقال يا معشر بين متيم ألستم أصحاب

اإلبل واخليل أما عندكم هلذه الفيلة من حيلة قالوا بلى واهللا مث نادى عاصم يف رجال من قومه رماة وأخر أهل ثقافة 
معشر الرماة ذبوا ركبان الفيلة عنا ويا معشر أهل الثقافة استدبروا الفيلة فقطعوا وضنها وخرج حيميهم  فقال يا

والرحى دائرة على بين أسد وقد جالت امليمنة وامليسرة غري بعيد وأقدم أصحاب عاصم على الفيلة فأخذوا بأذناهبا 
عرى وقتل أصحاهبا وتقاتل الناس ونفس عن بين أسد وذباب توابيتها فقطعوا وضنها فما بقي هلم يومئذ فيل إال أ

وردوا عنهم الفرس إىل مواقفهم فاقتتلوا حىت غربت الشمس مث حىت ذهبت هدأة من الليل مث رجع هؤالء وهؤالء 
وأصيب من بين أسد تلك العشية مخسمائة وكانوا ردءا للناس وكان عاصم عادية الناس وحاميتهم فهذا يوم 

  و يوم أرماثالقادسية األول وه
  وقال عاصم بن عمرو التميمي يف ذلك

  أمل يأتيك واألنباء تسري
  مبا القيت يف يوم النزال
  وملا أن تزايل مقرفوهم

  عصينا القوم باالسل الطوال
  وعريت الفيول من التوايب
  وعطلت اخليول من الرجال

  ولوال ذبنا عمن يلينا
  للج اجلمع فعل الضالل
  محينا يوم أرماث محانا

  القوم أوىل باحلمال وبعض
  الوافر

  وقال عمرو بن ساس األسدي
  فال وأبيك ال ينفك فينا من السادات حظ ما بقينا( 

  ألسنا املاحنني لدى قديس
  مجوع الفرس مرداة طحونا
  ولسنا مثل من الطرق فيه

  ولكن غثنا يلفى مسينا
  وحنن إذا يريح الليل أمرا
  يهم الناس عصمة من يلينا

  ا ماومرقصة منعناها إذ
  رأت دون احملافظة التقينا
  نذكرها إذا وهلت بنيها
  وحنميها إذا حنمي بنينا



  إذا افترش النواحي بالنواجي
  و كان القوم يف األبدان جونا

  إذا ثار الغبار كأن فيه
  إذا اصطفت عجاجته طحينا
  وقد علمت بنو أسد بأنا

  نضارب بالسيوف إذا غشينا
  الوافر) يل مسندة عرينا وحنن فواري اهليجا إذا مارأيت اخل( 

وذكر املدائين خرب هذا اليوم وقد أورد كثريا مما أورده يف تضاعيف األخبار املتقدمة ويف بعض ما ذكره أن املسلمني 
هم الذين عربوا إىل الفرس خالفا ملا تقدم ذكره أنه ملا عزم الفريقان على اللقاء أرسل سعد إىل جرير واملغرية 

أصبحتم يف دار قد أذل اهللا لكم أهلها فأنتم تطئوهنم منذ سنتني وقد أتوكم يف مجع ال أظنهم وحنظلة فقال إنكم قد 
يريدون أن يزايلوكم حىت يفصل بينكم ولستم وهم سواء يف دنيا تقاتلون عنها وقد خلفوا مثلها فإن فروا فروا إىل 

فيها وأنتم غرر قومكم إنكم إن ظهرمت عليهم مثلها وأنتم تقاتلون عن دينكم فإن فررمت فررمت عنه إىل فيايف ال خري 
كان لكم أبناؤهم ونساؤهم وإن تواكلتم مل يبقوا منكم باقية خمافة أن تعودوا عليهم واألرض من وراءكم قفر 

بسابس ليس لكم فيها معقل وال ملجأ فاتقوا اهللا واصربوا وحضوا املسلمني وواسوهم وتنجزوا موعود اهللا فإنه قال 
وقد وليت احلرب خالد ) األنبياء  ١٠٥(  الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلون ولقد كتبنا يف

بن عرفطة فالزموا السمع والطاعة والهتنوا والتفشلوا فتذهب رحيكم فخرجوا من عند سعد وقد استعد املشركون 
ا حىت آذن لكم وقد أخذ الناس العدة لقتاهلم وهم وقوف يهابون العبور واإلقدام فأرسل سعد إىل الناس ال تعربو

للقتال فوقفوا ينتظرون اإلذن من سعد وحض رؤساء القبائل عشائرهم فلما طال وقوفهم ومل يأهتم إذن سعد قال 
جرير بن عبد اهللا أيها الناس ما تنتظرون أما تريدون أن تقاتلوهم إن مل يقاتلوكم وعرب النهر يف جبيله فقال قيس بن 

  مذحج قد تقدمكم أخوانكم فسابقوهم فواهللا ال يسبق أحد اليوم إالمكشوح يا معشر 

أعطاه اهللا غدا على قدر سبقه يف الدنيا وعرب قيس وعرب بعده عمرو بن معدي كرب وقال زهرة بن جوية يا بين متيم 
مروين فاقض ما تنتظرون وقد مضى أخوانكم وعربوا واتبع الناس بعضهم بعضا فقال سعد اللهم أهنم عربوا ومل يستأ

هلم بالنصر فصف املسلمون على ميمنتهم شرحبيل بن السمط وعلى ميسرهتم هاشم بن عتبة وعلى اخليل قيس بن 
مكشوح وعلى الرجالة املغرية بن شعبة واملسلمون عشرة آالف ويقال ما بني السبعة اآلالف إىل الثمانية عامة جثهم 

وعلى رؤوسهم أنساع الرجال يطوي الرجل نسعة رحله على براذع الرحال قد عرضوا به اجلريد يستترون هبا 
  رأسه واملشركون ستون ألفا وقيل أكثر

وظاهر رستم بني درعني وقدم كتيبة عليهم الدروع واملغافر واألداة الكاملة فدفعوا إىل جعفي وقد تقدم خربهم 
بة ديباج معه ترس مذهب فتلقاه وأخرج رستم بعد ذلك كتيبة فيها اجلالينوس فتقدم اجلالينوس وقد اعتصب بعصا

طليحة واختلفا ضربتني فوقعت ضربة اجلالينوس يف جحفة طليحة ووقع سيف طليحة يف رأس اجلالينوس قهشم 
البيضة وندرت عن رأسه وقد جرحه فولوا منهزمني إىل رستم فعظموا أمر العرب ليعذرهم وأخذ طليحة البيضة 

بل قيس بن مكشوح يومئذ فوقف على املغرية فقال ما رأيت كاليوم عديدا فنفلها فكانت قيمتها أربعمائة مثقال وأق
والحديدا فقال املغرية إن هذا زبد من زبد الشيطان واهللا جاعل بعضه على بعض وحض املغرية الناس وقال إن 



له رجل الكالم عند القتال فشل فالزموا الصمت وال يزولن أحد منكم عن مركزه فإذا حركت راييت فامحلوا فقال 
ما تنتظر قال اجلس فقال له رجل من بين جماشع اهللا أكرب إين ألرى األرض من خلل صفهم فكربوا وامحلوا فقال له 

  املغرية اجلس وأقبل املغرية على قيس بن مكشوح فقال امحل يا قيس فإين حامل ونكبين خيلك ال

ددهتا على أعقاهبا يف وجوه رجايل فيكون أعرفنك إذا غلبت رجايل فيهم إن جتاوزها خيلك فإذا عضك السالح ر
أشد عليهم من عدوهم وهز املغرية رايته ومحل وأتبعه قيس فما وصلوا كتيبته حىت رجع فيهم طعنتني فقال طليحة يا 

بين أسد ما تستحيون الناس يقاتلون وانتم وقوف فحمل فقلت امرأة من بين أسد لبنيها وهم أربعة يا بين واهللا ما 
ر وال أفحمتكم سنة ولقد أسلمتم طائعني وهاجرمت راغبني وجئتم بأمكم عجوزا كبرية فوضعتموها بني نبت بكم دا

يدي أهل فارس فقاتلوا عن دينكم وأمكم فواهللا إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة فاشهدوا أشد 
  القتال فحملوا فقالت اللهم احفظ يف بين

ت من النخع وذكر حديثها بنحو ما تقدم إىل قوهلا كما أنكم بنو امرأة واحدة وزاد وروى الشعيب أن هذه املرأة كان
هاهنا ما خنت أباكم وال فضحت خالكم انطلقوا فاشهدوا أول القتال وآخره فأقبلوا يشتدون فلما غابوا عنها 

  ا كلم رجل منهم كلمارفعت يديها إىل السماء وهي تقول اللهم ادفع عن بين فرجعوا إليها وقد احسنوا القتال فم
قال الشعيب فرأيتهم بعد ذلك يأخذون ألفني ألفني من العطاء فيأتون أمهم فيلقونه يف حجرها فترده عليهم وتقسمه 

  فيهم على ما يصلحهم
وقد ذكر الزبري بن بكار حنو هذا عن اخلنساء بنت عمرو بن الشريد السلمية يف بنني هلا أربعة شهدت معهم حرب 

لت هلم من أول الليل يا بين إنكم أسلمتم طائعني وهاجرمت خمتارين وذكرت من صوهنا لنسبهم حنو ما القادسية فقا
ذكر قبل مث قالت هلم وقد تعلمون ما اعد اهللا للمسلمني من الثواب اجلزيل يف حرب الكافرين واعلموا أن الدار 

فاغدوا إىل قتال عدوكم مستبصرين وباهللا على  الباقية خري من الدار الفانية فإذا أصبحتم غدا إن شاء اهللا ساملني
أعدائه مستنصرين فإذا رأيتم احلرب قد مشرت عن ساقها واضطرمت لظاهلا على سباقها وجللت نارا على أرواقها 

  فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها عند احتدام

حها فلما أضاء هلم الصبح باكروا محيسها تظفروا بالغنم والكرامة يف دار اخللد واملقامة فخرج بنوها قابلني لنص
  مراكزهم وأنشأ أوهلم يقول
  يا اخويت إن العجوز الناصحة
  قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة

  مقالة ذات بيان واضحه
  فباكروا احلرب الضروس الكاحله

  وإمنا تلقون عند الصاحله
  من آل ساسان كالبا ناحبه

  قد أيقنوا منكم بوقع اجلائحه
  وأنتم بني حياة صاحله

  أو موتة تورث غنما راحبه
  الرجز



  وتقدم فقاتل حىت قتل رمحه اهللا مث محل الثاين وهو يقول
  إن العجوز ذات حزم وجلد
  والنظر األوفق والرأي السدد
  قد أمرتنا بالسداد والرشد
  نصيحة منها وبرا بالولد

  فباكروا احلرب محاة يف العدد
  إما لفوز بارد على الكبد
  دأو ميتة تورثكم عز األب

  يف جنة الفردوس والعيش الرغد
  الرجز

  فقاتل حىت استشهد رمحه اهللا مث ومحل الثالث وهو يقول
  واهللا النعصي العجوز حرفا

  قد أمرتنا حدبا وعطفا
  نصحا وبرا صادقا ولطفا

  فبادروا احلرب الضروس زحفا
  حىت تلفوا آل كسرى لفا

  وتكشفوهم عن محاكم كشفا
  الرجز

   ومحل الرابع وهو يقولفقاتل حىت استشهد رمحه اهللا
  لست خلنساء وال الخزم

  وال لعمر وذي السناء األقدم
محيسها تظفروا بالغنم والكرامة يف دار اخللد واملقامة فخرج بنوها قابلني لنصحها فلما أضاء هلم الصبح باكروا 

  مراكزهم وأنشأ أوهلم يقول
  يا اخويت إن العجوز الناصحة
  قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة

  قالة ذات بيان واضحهم
  فباكروا احلرب الضروس الكاحله

  وإمنا تلقون عند الصاحله
  من آل ساسان كالبا ناحبه

  قد أيقنوا منكم بوقع اجلائحه
  وأنتم بني حياة صاحله

  أو موتة تورث غنما راحبه
  الرجز



  وتقدم فقاتل حىت قتل رمحه اهللا مث محل الثاين وهو يقول
  إن العجوز ذات حزم وجلد

  ظر األوفق والرأي السددوالن
  قد أمرتنا بالسداد والرشد
  نصيحة منها وبرا بالولد

  فباكروا احلرب محاة يف العدد
  إما لفوز بارد على الكبد
  أو ميتة تورثكم عز األبد

  يف جنة الفردوس والعيش الرغد
  الرجز

  فقاتل حىت استشهد رمحه اهللا مث ومحل الثالث وهو يقول

  واهللا النعصي العجوز حرفا
  قد أمرتنا حدبا وعطفا

  نصحا وبرا صادقا ولطفا
  فبادروا احلرب الضروس زحفا

  حىت تلفوا آل كسرى لفا
  وتكشفوهم عن محاكم كشفا

  الرجز
  فقاتل حىت استشهد رمحه اهللا ومحل الرابع وهو يقول

  لست خلنساء وال الخزم
  وال لعمر وذي السناء األقدم

  إن مل أرد يف اجليش جيش العجم
  ول خضم خضرمماض على اهل

  أما لفوز عاجل ومغنم
  أو لوفاة يف السبيل األكرم

  الرجز
فقاتل حىت قتل رمحة اهللا عليه وعلى أخوته فبلغ اخلرب أمهم فقالت احلمد هللا الذي شرفين بقتلهم وأرجوا من ريب أن 

ألربعة لكل واحد جيمعين هبم يف مستقر رمحته فكان عمر رضي اهللا عنه يعطي اخلنساء بعد ذلك أرزاق أوالدها ا
  مائيت درهم حىت قبض رمحه اهللا

  فهذا ما ذكره الزبري بن بكار والذي قبله ذكره املدائين رمحهما اهللا ولعل اخلربين صحيحان واهللا أعلم أي ذلك كان
  مث ذكر املدائين بعد من حسن بالء بين أسد وانطواء الفرس عليهم يف جمال الفيلة ما قد ذكرناه قبل يف موضعه

ر أيضا أن األشعث بن قيس قال عندما اشتد قتاهلم هللا در بين أسد أي فري يفرون وأنتم تنظرون يا معشر وذك
  كندة



وقال زهرة بن جوية يا بين متيم قد صرب إخوانكم من بين أسد وأحسنوا فذودوا عنهم الفيلة ومحاهتا فحمل زهرة يف 
قد استشهد منهم مخسون رجال وحتاجزوا قريبا من العصر بين متيم وجرير يف جبيلة فكشفوا املشركني عن بين أسد و

  فجمعوا بني الصالتني مث عاودوا القتال مطاردة ومشاولة حىت غابت الشمس
والتقى حنظلة بن الربيع األسيدي وذو احلاجب فاختلفا طعنتني فصارا مجيعا إىل األرض فضرب حنظلة ذا احلاجب 

كب وحامى عن حنظلة القعقاع بن عمرو أحد بين يربوع وذريح على رأسه فصرعه فحامت عنه األساورة حىت ر
  أحد بين تيم الالت حىت ركب فقال ذريح

  ملا رأيت اخليل شك حنورها
  رماح ونشاب صربت جناحا

  على املوت حىت أنزل اهللا نصره
  وود جناح لو قضى فأراحا
  كأن سيوف اهلند حول لبانه
  بوارق غيث من هتامة الحا

  الطويل

يومئذ عني املغرية بن شعبة وحتاجزوا حني أمسوا فرجع املسلمون إىل عسكرهم ورجع رستم إىل قال وأصيبت 
  عسكره هذا ما ذكره املدائين

ويقال إن القعقاع مل يشهد يوم أرماث هذا وإمنا قدم من الشام بعد انقضائه فشهد سائر األيام وأبلى فيها وسيأيت 
  ذكر ذلك إن شاء اهللا

ه أن سعدا كان قد تزوج سلمى بنت خصيفة امرأة املثىن بن حارثة كما تقدم فنزل هبا وذكر سيف عن بعض رجال
القادسية فلما كان يوم أرماث وجال الناس جعل سعد يتململ وجيول جزعا فوق القصر وكان ال يطيق جلوسا إال 

د رجل قد أضجره ما على بطنه فلما رأت سلمى ما يصنع أهل فارس قالت وامثنياه وال مثىن للخيل اليوم وهي عن
يرى من أصحابه ومن نفسه فلطم وجهها وقال أين املثىن من هذه الكتيبة اليت تدور عليها الرحى يعين أسدا 

وعاصما وجبيلة فقال أغرية وجبنا قال واهللا ال يعذرين أحد اليوم إذا أنت مل تعذريين وأنت ترين ما يب فالناس أحق 
  أال يعذروين

  بق شاعر إال اعتد هبا عليه وكان غري جبان وال علوم رضي اهللا عنهفلما ظهر املسلمون مل ي
وكانت القادسية يف شوال سنة مخس عشرة وإبتداء أيامها يوم االثنني لثالث ليال خلون من شوال أو أليام بقني منه 

  وقيل كانت يف احملرم سنة أربع عشرة واألول أصح وأوىل بالصواب إن شاء اهللا تعاىل

  ثاين من أيام القادسية وهو يوم أغواثذكر اليوم ال

قالوا وملا أصبح الناس من الغد يعنون الغد من يوم أرماث أصبحوا على تعبئة وقد وكل سعد رجاال بنقل الشهداء 
إىل العذيب ونقل الرثيث فأما الرثيث فأسلموا إىل النساء يقمن عليهم حىت يقضي اهللا فيهم قضاءه وأما الشهداء 

  ك على مشرق واد بني العذيب وبني عني مشس يف عدوتيه مجيعا ويف ذلك يقول سعد رمحه اهللافليدفنوهنم هنال
  جزى اهللا أقواما جبنب مشرق



  غداة دعا الرمحن من كان داعيا
  جنانا من الفردوس واملنزل الذي

  حيل به ذو اخلري ما كان باقيا
  الطويل

هبم اإلبل موجهة حنو العذيب طلعت عليهم نواصي اخليل وانتظر الناس بالقتال محل الرثيث واألموال فلما استقلت 
من حنو الشأم وكان عمر رضي اهللا عنه قد أمر أبا عبيدة بن اجلراح ملا انقضى شأن الريموك وفتح دمشق بصرف 

أهل العراق أصحاب خالد الذين قدم هبم عليه إىل العراق ومل يذكر له عمر خالدا فضن أبو عبيدة خبالد فحبسه وقد 
إن عمر أمر حببسه فأمسكه وسرح اجليش وهم ستة آالف ألف من أبناء العرب من أهل احلجاز وسائرهم من  قيل

ربيعة ومضر وأمر عليهم هاشم بن عتبة بن أيب وقاص وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو أي التميمي فعجله أمامه 
ا أتاهم وهم بالريموك حني صرف أهل وجعل على إحدى جمنبتيه قيس بن مكشوح املرادي ومل يكن شهد األيام وإمن

  العراق فصرف معهم وعلى اجملنبة األخرى اهلزهاز بن
عدي العجلي فطوى القعقاع وتعجل فقدم على الناس صبيحة يوم أغواث وقد عهد إىل أصحابه أن ينقطعوا أعشارا 

لم عليهم وبشرهم وهم ألف فكلما بلغ عشرة مد البصر سرح يف آثارهم وتقدم هو يف عشرة فأتى الناس فس
باجلنود وقال يا أيها الناس إين قد جئتكم يف قوم واهللا لو كانوا مبكانكم مث احسوكم حلسدوكم حظوهتا وحاولوا أن 
يطريوا هبا دونكم فاصنعوا كما أصنع فتقدم مث نادى من يبارز فسكن الناس إليه وقالوا لقول أيب بكر الصديق رضي 

القعقاع فخرج إليه ذو احلاجب فقال له القعقاع من أنت فقال أنا هبمن جاذوية اهللا عنه ال يهزم جيش فيهم مثل 
فنادى بالتارت أيب عبيد وسليط وأصحاب يوم اجلسر فاجتلدا فقتله القعقاع وجعلت خيله ترد قطعا وما زالت إىل 

اق القطع وانكسرت الليل وتنشط الناس وكأن مل تكن بالناس مصيبة وكأمنا استقبلوا قتاهلم بقتل احلاجيب وبلح
  األعاجم لذلك

وكان أول القتال قبل ان يقدم القعقاع املطاردة فلما قدم قال أيها الناس اصنعوا كما أصنع فنادى من يبارز فربز له 
ذو احلاجب فقتله وآخر فقتله وخرج الناس من كل ناحية وبدأ الضرب والطعان ونادى القعقاع أيضا من يبارز 

ا البيزران واألخر البندوان فانضم إىل القعقاع احلارث بن ظبيان أحد بين تيم الالت فبارز فخرج إليه رجالن أحدمه
القعقاع البيزران فضربه فأذرى رأسه وبارز ابن ظبيان البندوان فضربه فأذرى رأسه ومحل بنو عم القعقاع يومئذ 

وهلم وأمروا أن حتمل تلك اإلبل عشرة عشرة من الرجال على إبل قد ألبسوها فهي جمللة مربقعة وأطافت هبم خي
على خيل الفرس يشبهون بالفيلة اليت أرسلت عليهم الفرس باألمس فجعلت تلك اإلبل التصمد لقليل وال لكثري 

إال نفرت هبم خيلهم وركبتهم خيول املسلمني فاستنوا هبم فلقي أهل فارس من اإلبل يوم أغواث أعظم مما لقي 
  املسلمون من الفيلة يوم أرماث

ومل يقاتلوا يف هذا اليوم على فيل كانت توابيتها قد تكسرت باألمس واستأنفوا عالجها حني أصبحوا فلم ترتفع 
  حىت كان من الغد ومل ير اهل فارس يف هذا اليوم شيئا يعجبهم وأكثر املسلمون فيهم القتل

ا وآزر القعقاع يومئذ ثالثة من بين وقالوا قتل القعقاع يوم أغواث ثالثني يف ثالثني محلة كلما محل محلة قتل فيه
يربوع وجعل القعقاع كلما طلعت قطعة كرب وكرب املسلمون وحيمل وحيملون وقدم ذلك اليوم رسول لعمر رضي 

اهللا عنه بأربعة أفراس وأربعة أسياف ليقسمها سعد فيمن انتهى إليه البالء إن كان لقى حربا فدعا محال بن مالك 



ة الوالبني وطليحة بن خويلد الفقعسي وكلهم من بين أسد وعاصم بن عمرو التميمي والرفيل بن عمرو بن ربيع
فأعطاهم األسياف ودعا القعقاع بن عمرو التميمي والريبوعيني وهم نعيم بن عمرو بن عتبان وعتاب بن نعيم بن 

ع ثالثة أرباعها عتاب وعمرو بن شبيب بن زنباع أحد بين زيد فحملهم على األفراس فأصاب ثالثة من بين يربو
  وأصاب ثالثة من بين أسد ثالثة أرباع السيوف فقال الرفيل يف قطعة يذكر السيوف

  لقد علم األقوام أين أحقهم
  إذا حصلوا باملرهفات البواتر

  الطويل
  وقال القعقاع يف شأن اخليل

  ومل تعرف اخليل العراب سواءنا
  عشية أغواث جبنب القوادس

  الطويل
ذا اليوم فخالف بعض ما تقدم وقال إن الناس ملا اصبحوا غداة الثالثاء عرب رستم إىل وذكر املدائين حرب ه

  املسلمني جبنوده وفيلته من حني طلعت
الشمس إىل قريب من نصف النهار وأخذوا عدة احلرب وصافهم املسلمون وعلى امليمنة عبد اهللا بن املعتم وعلى 

شعبة وعلى الرجالة سلمة بن حدمي فقال سعد بن عبيد األنصاري يا  امليسرة هاشم بن عتبة وعلى اخليل املغرية ابن
أيها الناس إن الدنيا دار زوال وفتنة وأنتم منقلبون إىل دار اجلزاء فال يكونن شيء أحب إليكم من فراقها فإن ما 

 طاردت عند اهللا خري لألبرار وتقدم أمام الناس فربز له شهريار السجستاين فقتل كل واحد منهما صاحبه مث
الفرسان واقتتلوا حىت زالت الشمس وحتاجزوا وصلى املسلمون مث عادوا إىل مصافهم فنصل من عسكر املشركني 

رجل يسأل املبارزة فربز له زهرة بن جوية فقتله ومحل فوارس من املشركني على زهرة فعقروا به وندر سيفه من يده 
  ليه خيل املسلمني فكشفوهم عنه وقد ذهبوا بسيفه فقالفقاتلهم راجال حيثو يف وجوههم التراب حىت توافت إ

  فإن تأخذوا سيفي فإين حمرب
  خروج من الغلماء حمتضر النصر

  وإين حلام من وراء عشرييت
  أطاعن فيهم باملثقفة السمر

  الطويل
  وقد روى غري املدائين هذا الشعر واخلرب لألعرف بن األعلم العقلي يف هذا اليوم

رب لقومه يا بين زبيد إين خمالط اجلمع فانظروين قد حنر جزور وتعسريها مث اطلبوين فإنكم وقال عمرو بن معدي ك
جتدوين وسيفي يف يدي أقاتل به قدما الأزول ويف رواية فإن تأخرمت عين فقد فقدمت أبا ثور وأين لكم مثل أيب ثور 

دعون صاحبكم وقد توسط مجع املشركني ومحل حىت خالطهم فستره الغبار فقال بعض الزبيديني أيا بين زبيد عالم ت
واهللا ما أرى أن تدركوه حيا وإن فقدمتوه فقد املسلمون فارسهم فحملوا ومحل الناس محلة واحدة فانتهوا إليه وقد 

  رمى فرسه بنشابة فسب فصرعه وعار وأخر عمرا
ذ برجل فرس اسوار عنه املشركون وذلك بعدما طعنوه وإن سيفه لفي يده يضارهبم به فلما رأى أصحابه أخ



فاحتبسه وإن الفارسي ليضرب فرسه فما يتحرك فلما غشيه اجلمع رمى بنفسه وخال فرسه فركبه عمرو وقال أنا 
  أبو ثور كدمت تفقدونين وثبت عمرو يقاتل فارسا وراجال إذا قاتل راجال شد مقود فرسه يف وسطه وقاتل

أعرين ترسك قال ما يب عنه غىن ولكن أي أتراس العجم  وتزاحف الناس فقال رجل من املسلمني لرجل من األنصار
تريد أتيتك به إن شاء اهللا فأشار له إىل ترس مذهب فحمل فلم يزل يقاتل حىت خلص إىل صاحب الترس فقتله 

  واستلب ترسه فأتى به صاحبه فقال دونك
كثري يف الفريقني وقتل يومئذ  وصار الناس إىل السيوف فقاتلوا حىت أعتموا وحتاجزوا عند العتمة عن قتلى وجرحى

رجل من طيء يكىن أبا كعب رجال من املشركني وأخذ قلنسوته فلبسها وأقبل يعدو به فرسه وهو يقاتل فنظر إليه 
رجل من جبيلة يقال له مضرس وهو يقاتل فظن أنه من الفرس فطعنه فقال بسم اهللا قتلتين فقال مضرس إنا هللا 

ي فبكى مضرس واحتمل أبو كعب فقال سعد الشهادة ال تقاد وال كل ميتة مظنون وعانقه فقال غفر اهللا لك يا أخ
غريها ولكن من أحب أخذ الدية فكان مضرس يأتيه يعوده فيبكي حىت تبل دموعه حليته ويقول أبو كعب غفر اهللا 

  لك يا أخي
  وقال أبو كعب

  لعمري لقد ثارت رماح مضرس
  بعلج هوى يف الصف من آل فارس

  الطويل

  ات أبو كعب بعد أيام من تلك الطعنة وصفح وليه عن الديةمث م
  ويروى أنه عرض مثل هذا بعينه لرجل آخر من طيء أيضا يقال له

جبري بن عمرية وكان أمحر شبيها بالعجم فاستلب رجال من أهل فارس رايته فأقبل هبا فبصر به رجل من كندة يدعى 
بسم اهللا فاعتنقه فروة فأتيا سعدا فقال هلما أن الشهادة ال ثواب فروة فحمل عليه فطعنه فأصاب مقتله فنادى جبري 

  هلا يف الدنيا ولكن كفوا العجالت
وخرج يومئذ رجل من أهل فارس ينادي من يبارز فربز له علباء بن جحش العجلي فبعجه علباء فأصاب سحره 

وأما اآلخر فانتثرت أمعاؤه فلم وبعج الفارسي علباء فخرق أمعاءه وخرا مجيعا فأما الفارسي فمات من ساعته 
يستطع القيام فعاجل ادخاهلا فلم يتأت له حىت مر به رجل من املسلمني فقال له يا هذا أعين على بطين فأدخله له 

فأخذ بصفاقيه مث زحف حنو صف فارس ما يلتفت إىل املسلمني فأدركه املوت على رأس ثالثني ذراعا من مصرعه 
  إىل صف فارس فقال

  من ربنا الثوابا أرجو هبا
  قد كنت ممن حيسن الضرابا

  الرجز
قالوا وقاتلت الفرسان يوم الكتائب فيما بني أن أصبحوا إىل انتصاف الليل فكانت ليلة أرماث تدعى ليلة اهلدأة 

وليلة أغواث تدعى ليلة السواد والنصف األول يدعى السواد مث مل يزل املسلمون يرون يف يوم أغواث الظفر على 
وقتلوا فيه عامة أعالمهم وجالت خيل القلب وثبت رجلهم فلوال أن خيلهم كرت أخذ رستم أخذا فلما فارس 

ذهب السواد تفايأ الناس وباتوا على مثل ما بات القوم عليه ليلة أرماث ومل يزل املسلمون ينتمون لدن أمسوا إىل 
الناس على اإلنتماء فال توقظوين فإهنم أقوياء أن تفايأوا فلما امسى سعد ومسع ذلك نام وقال لبعض من عنده إن مت 



على عدوهم وإن سكتوا ومل ينتم اآلخرون فال توقظوين فإهنم على التساوي فإن مسعتم ينتمون فأيقظين فإمنا 
  إنتماؤهم من السوء

يه قالوا وملا اشتد القتال بالسواد وكان أبو حمجن قد حبس وقيد فهو يف القصر صعد حني أمسى إىل سعد يستعف
ويستقيله فزبره سعد ورده فنزل وأتى سلمى بنت خصفة فقال هلا يا بنت خصفة هل لك إيل خري قالت وما ذاك 

قال ختلني عين وتعرينين البلقاء فلله علي إن سلمين اهللا أن أرجع إليك حىت أضع رجلي يف قيدي وإن أصبت 
  جع يرسف يف قيوده ويقولوخشيت هذا فما أكثر من يفلت وجيرب صاحبه فقالت وما انا وذاك فر

  كفى حزنا أن تردى اخليل بالقنا
  وأترك مشدودا علي وثاقيا

  إذا قمت عناين احلديد وأغلقت
  مصاريع من دوين تصم املناديا
  وقد كنت ذا مال كثري وأخوة
  فقد تركوين واحدا ال أخا ليا
  وهللا عهد ال أخيس بعهده

  لئن فرجت أن ال أزور احلوانيا
  الطويل

إين استخرت اهللا ورضيت بعهدك فأطلقته وقالت أما الفرس فال اعريها ورجعت إىل بيتها فاقتاد أبو  فقالت سلمى
حمجن الفرس فأخرجها من باب القصر الذي يلي اخلندق فركبها قيل بسرجها وقيل عريا مث ذبب عليها حىت إذا 

لصفني مث رجع من خلف املسلمني إىل كان حبيال امليمنة كرب مث محل على ميسرة القوم يلعب برحمه وسالحه بني ا
امليسرة فكرب ومحل على ميمنة القوم يلعب بني الصفني برحمه وسالحه مث رجع من خلف املسلمني إىل القلب فربز 

أمام الناس فحمل على القوم يلعب بني صفني برحمه وسالحه وكان يقصف الناس ليلتئذ قصفا منكرا ويعجب الناس 
  روه من النهار فقال بعضهم أوائل أصحاب هاشم بن عتبة أوهاشم نفسهمنه وهم اليعرفونه ومل ي

وجعل سعد يقول وهو مشرف على الناس مكب من فوق القصر واهللا لوال حمبس أيب حمجن الثقفي لقلت إن هذا 
أبو حمجن وهذه البلقاء وقال بعض الناس إن كان اخلضر يشهد احلروب فنظن أن صاحب البلقاء اخلضر وقال 

واهللا لوال أن املالئكة ال تباشر القتال لقلنا ملك بيننا وال يذكر الناس أبا حمجن وال يأهبون له ملبيته يف حمبسه آخرون 
فلما انتصف الليل حاجز أهل فارس وتراجع املسلمون وأقبل أبو حمجن حىت دخل من حيث خرج فوضع عن نفسه 

  وعن دابته واعاد رجله يف قيده وقال
  خرلقد علمت ثقيف غري ف
  بأنا حنن أكثرهم سيوفا

  وأكثرهم دروعا سابغات
  وأصربهم إذا كرهوا الوقوفا

  وانا وفدهم يف كل يوم
  فإن عيوا فسل هبم عروفا



  وليلة قادس مل يشعروا يب
  ومل أشعر مبخرجي الزحوفا
  فإن أحبس فذلكم بالئي
  وإن أترك أذيقهم احلتوفا

ال اما واهللا ما حبسين حلرام أكلته وال شربته ولكين كنت الطويل فقالت له سلمى يف أي شيء حبسك هذا الرجل ق
صاحب شراب يف اجلاهلية وأنا أمرؤ شاعر يدب الشعر يف لساين وينبعث على شفيت فيساء لذلك ثنائي فعلى ذلك 

  حبسين قلت
  إذا مت فادفين إىل جنب كرمة
  تروي عظامي بعد مويت عروقها

  وال تدفنين بالفالة فإنين
  أن الأذوقهاأخاف إذا ما مت 

  الطويل
ومل تزل سلمى مغاضبة لسعد عشية أرماث وليلة اهلدأة وليلة السواد حىت إذا أصبحت أتته فصاحلته وأخربته خربها 

وخرب أيب حمجن فدعا به فأطلقه وقال اذهب فما أنا مبؤاخذك بشيء تقوله حىت تفعله قال الجرم واهللا ال أجيب 
  لساين إىل صفة قبيح أبدا

  ماس وهو اليوم الثالث من أيام القادسيةحديث يوم ع

قالوا وأصبح املسلمون من اليوم الثالث وهم على مواقفهم وأصبحت األعاجم كذلك وبني هؤالء وهؤالء قدر ميل 
يف عرض ما بني الصفني وقد قتل من املسلمني ألفان بن رثيث وميت ومن املشركني عشرة آالف وقال سعد من 

رثيث ومن شاء فليدفنهم بدمائهم وجعلهم املسلمون وراء ظهورهم وأقبل الذين شاء غسل الشهيد امليت وال
حيملوهنم إىل القبور يتبعون القتلى ويبلغون الرثيث إىل النساء وكان النساء والصبيان حيفرون املقابر يف اليومني يوم 

يس بينهما يومئذ خنلة غريها أرماث ويوم أغواث بعدويت مشرق وكان يف الطريق أصل خنلة بني القادسية والعذيب ل
فكان الرثيث إذا انتهى هبم إليها وأحدهم يعقل سأهلم أن يقفوا به ختتها يستروح إىل ظلها فمر حاجب بن يزيد 

وكان على الشهداء بتلك النخلة مع بعض الشهداء ووالهتم ورجل من اجلرحى من طيء يدعى جبريا يقول وهو 
  مستظل بظلها

  ني قادسأال يا آسلمى يا خنلة ب
  وبني العذيب ال جياورك النخل

  الطويل
  وآخر من بين ضبة أو من بين ثور يدعى غيالن وهو يقول

  أال يا آسلمى يا خنلة فوق جرعة
  جياورك اجلمان والرمث والرغل

  الطويل
شمس قالوا وبات القعقاع ليلته كلها يسرب أصحابه إىل املكان الذي فارقهم فيه باألمس مث قال إذا طلعت لكم ال

فأقبلوا مائة مائة وكلما توارث عنكم مائة فليتبعها مائة فإن جاء هاشم فذاك وإال جددمت للناس رجاء وجدا ففعلوا 



وال يشعر بذلك أحد وكان مكاهنم مما صنع اهللا للمسلمني فلما ذر قرن الشمس والقعقاع يالحظ اخليل طلعت 
  نواصيها فكرب وكرب الناس وقالوا جاء املدد

اصم بن عمرو أمر أن يصنع مثلها فجاءوا من قبل خفان فتقدم الفرسان وتكتبت الكتائب فاختلف وقد كان ع
الطعن والضرب ومدد املسلمني متتابع فما جاء آخر أصحاب القعقاع حىت إنتهى إليهم هاشم وقد طوى يف 

خر أصحاب القعقاع خرج سبعمائة فأخربوه برأي القعقاع وما صنع يف يومه فعبأ أصحابه سبعني سبعني فلما جنز آ
هاشم يف سبعني معه فيهم قيس بن هبرية املرادي وهو ابن املكشوح فأقبل هاشم حىت إذا خالط القلب كرب وكرب 

املسلمون وقد أخذوا مصافهم وقال هاشم أول القتال املطاردة مث املراماة فأخذ قوسه فوضع سهما مث نزع فرفعت 
وأتاه من رمية رجل ينتظره كل من رآه أين ترون سهمي كان بالغا فقيل فرسه رأسها فخل أذنيها فضحك وقال وأس

العتيق فنزقها وقد نزع السهم عن أذنيها مث ضرهبا فأقبلت خترقهم حىت عاد إىل موقفه وقيل إنه نزل عن فرسه وفعل 
  ذلك راجال فاهللا أعلم

على الفيلة فأصبحوا على مواقفهم  وما زالت مقانبة تطلع وقد بات املشركون يف عالج توابيتهم حىت أعادوها
  وأقبلت الفيلة معها الرجالة حيموهنا أن تقطع وضنها ومع الرجالة فرسان حيموهنم إذا أرادوا كتيبة دلفوا إليها بفيل

واتباعه لينفروا هبم خيلهم فلم يكن ذلك منهم كما كان باألمس ألن الفيل إذا كان وحده ليس معه احد كان 
  كان آنس فكان الفيل كذلك حىت عدل النهار أوحش وإذا طافوا به

وملا قدم قيس بن املكشوح مع هاشم قام فيمن يليه فقال يا معشر العرب إن اهللا عز وجل قد من عليكم باإلسالم 
فأصبحتم بنعمتة أخوانا دعوتكم واحدة وأمركم واحد بعد إذ أنتم يعدو } صلى اهللا عليه وسلم{وأكرمكم مبحمد 

و األسد وخيتطف بعضكم بعضا اختطاف الذئاب فانصروا اهللا ينصركم وتنجزوا من اهللا تعاىل بعضكم على بعض عد
  فتح فارس فإن أخوتكم من أهل السام قد أجنز اهللا تعاىل هلم فتح الشام وانتثال القصور احلمر واحلصول احلمر

ز فخرج إليه رجل من وخرج يوم عماس رجل من العجم حىت إذا كان بني الصفني هدر وشقشق ونادى من يبار
املسلمني يقال له شرب بن علقمة وكان قصريا دميما فقال يا معشر املسلمني قد أنصفكم الرجل فلم جيبه أحد ومل 
خيرج إليه أحد فقال أما واهللا لوال أن تزدروين خلرجت إليه فلما رأى أنه ال مينع أخذ سيفه وجحفته مث تقدم فلما 

احتمله فألقاه مث جلس على صدره مث أخذ سيفه ليذحبه ومقود فرسه مشدود مبنطقته رآه الفارسي هدر مث نزل إليه ف
فلما استل السيف حاص الفرس حيصه فجذبه املقود فقلبه عنه فقام إليه وهو يسحب فافترسه فجعل أصحابه 

مث أتى سعدا املسلمون يصيحون به فقال صيحوا ما بدا لكم فواهللا ال أفارقه حىت أقتله مث أسلبه فذحبه وسلبه 
  بالسلب فنفله إياه فباعه باثىن عشر ألفا

قالوا وملا رأى سعد الفيلة تفرق الناس وعادت لفعلها يوم أرماث سأل هل هلا مقاتل فقيل له نعم املشافر والعيون ال 
عاصم تنتفع هبا بعدها فأرسل إىل القعقاع وأخيه عاصم أن اكفياين الفيل األبيض وكان بإزائهما فأخذ القعقاع و

رحمني أصمني لينني ودنوا يف خيل ورجل وقاال اكتنفوه لتحريوه وفعل اآلخران مثل ذلك فلما اكتنف الفيالن نظر 
كل واحد منهما مينة ويسرة ومها يريدان أن يتخبطا فحمل القعقاع وعاصم والفيل األبيض متشاغل مبن حوله 

ودىل مشفره فنفحه القعقاع ورمى به ووقع جلنبه فوضعا رحميهما معا يف عينيه وقبع ونفض رأسه فطرح سائسه 
وقتلوا كل من كان عليه وقال محال لصاحبه وقد قصدا إىل الفيل األجرب إما أن تضرب املشفر وأطعن يف عينهأو 
طعن يف عينه وأضرب مشفره فاختار صاحبه الضرب فحمل عليه محال وهو متشاغل مبالحظة من اكتنفه ال خياف 



نه فطعنه يف عينه فأقعى مث استوى فنفحه اآلخر فأبان مشفره وبصر به السائس ففقر أنفه وجبينه سائسه إال على بطا
  بفأسه

ويروى أن الفيلني صاحا عند ذلك صياح اخلنزير مث وىل األجرب الذي عور فوثب يف العتيق فأتبعته الفيلة فخرقت 
  لك من فيهاصف األعاجم فعربت العتيق يف أثره فبيتت املدائن يف توابيتها وه

وقيل إنه بقي منها الفيل األبيض مل يبق يف املعركة غريه وإن الناس رشقوا مشافر الفيلة فعند ذلك انبعث الفيل 
اآلخر فلم تنته عن املدائن وكانت تفعل بالناس األفاعيل فاستقام للناس بعدها وجه القتال وخلصوا بأهل فارس 

   ذلك على السواءفاجتلدوا على جرد بالسيوف حىت أمسوا وهم يف
  فكان يوم عماس من أوله إىل آخره شديدا العرب والعجم فيه على السواء

واليكون بينهم لفظة إال تقاوهلا الرجال باألصوات حىت تبلغ يزدجرد باملدائن إذ كان أمر رستم بأن يرتب الرجال 
أهل النجدات ممن بقي عنده فيتقوون  على الطريق بينهما ليبلغه بالتنادي ما يطرأيف العسكر من حينه فريسل إليهم

هبم وأصبحت عنده للذي لقى باألمس األمداد على الربد فلوال الذي صنع اهللا للمسلمني يف الذي أهلم إليه القعقاع 
  يف اليومني وما أتاح هلم هباشم لكسر ذلك املسلمني

  لدون بالسيوف فأقرع بينهم سعدوأصيب يومئذ مؤذن سعد بن أيب وقاص فتشاح الناس على األذان حىت كادوا جيت
قالوا وملا أمسى الناس من يومهم ذلك وأطعنوا إىل الليل واشتد القتال فصرب الفريقان فخرجا على السواء فلم 

  يسمع إال الغمائم من هؤالء وهؤالء فسميت ليلة اهلرير مل يكن بعدها قتال بليل يف القادسية

يف أمر مل يكونوا عليه يف األيام الثالثة وبقي املسلمون على تعبئتهم  وجدد املشركون يف تلك الليلة تعبئة وأخذوا
فخرج مسعود بن مالك األسدي وقيس بن هبرية املرادي وهو ابن املكشوح وأشباههم فطاردوا القوم وحركوهم 

من لياليها للقتال فإذا هم فيه أمة اليشهدون وال يريدون إال الزحف فقال قيس بن مكشوح ملن يليه ومل يشهد شيئا 
إال تلك الليلة إن عدوكم قد أىب إال املزاحفة والرأي رأي األمري وليس بأن حتمل اخليل ليس معها الرجال فإن القوم 

  إذا زحفوا وطاردهم عدوهم على اخليل ال رجال معهم عقروا هبم ومل يطيقوا أن يقدموا عليهم فتيسروا للحملة
لنخع إن املسلمني قد هتيئوا للمزاحفة فاسبقوا املؤمنني الليلة إىل اهللا قال دريد بن كعب النخعي وكان معه لواء ا

  واجلهاد فإنه ال يسبق الليلة أحد إال كان ثوابه على قدر سبقه فنافسوهم يف الشهادة وطيبوا باملوت أنفسا فإنه ال
  جناء من املوت إن كنتم تريدون احلياة وإال فاآلخرة ما أردمت

عشر العرب إنه الينبغي ان يكون هؤالء أجرأ على املوت وال أسخى أنفسا عن الدنيا وقال األشعث بن قيس يام
  منكم تنافسوا وال جتزعوا من القتل فأنة أماين الكرام ومنايا الشهداء وترجل

ن وقال حنظلة بن الربيع وأمراء األعشار ترجلوا أيها الناس وافعلوا كما نفعل وال جتزعوا مما البد منه فالصرب أجنى م
  اجلزع

  وفعل طليحة وغالب أهل النجدات من مجيع القبائل مثل ذلك
وقال أنس بن اجلليس ليلة اهلرير فكان صليل احلديد فيها كضرب القيون ليلتهم حىت الصباح أفرغ عليهم الصرب 

  افراغا
بار عن سعد وبات سعد بليلة مل يبت مبثلها ورأى العرب والعجم أمرامل يروا مثلة قط وانقطعت األصوات واألخ

ورستم فبعث سعد يف تلك الليلة جنادا وهو غالم إىل الصف إذ مل جيد رسوال فقال انظر ماذا ترى من حاهلم فرجع 



إليه فقال ما رأيت يابىن فقال رأيتهم يلعبون فقال أوجيدون فأقبل سعد على الدعاء حىت إذاكان يف وجه الصبح 
  ون وأن الغلبة هلمانتمى الناس فاستدل سعد بذلك على أهنم األعل

قال بعضهم أول شى ء مسعه سعد ليلتئذ ممايستدل به على الفتح يف نصف الليل الباقي صوت القعقاع بن عمرو 
  وهويقول

  خنن قتلنا معشرا وزائدا
  أربعة ومخسة وواحدا

  حتسب فوق البلد األساودا
  حىت إذا ماتوا دعوت واحدا
  اهللا ريب واحترزت جاهدا

  الرجز
ذا ورمبا مسع معه من غري القعقاع من اإلنتماء واتسع له الرجاء فسمع عمرو بن معدي كرب يقول فاستدل سعد هب

أنا ابن أسلة وطليحة يقول أنا ابن ليلى وسعد بن عمارة يقول أنا ابن أروى مث مسع االنتساب من كل ناحية خذها 
ها وأنا الغالم األسعدي من عجل فأصبحوا وأنا الغالم اجلرمي من النخع خذها وأنا الغالم املالكي من بين أسد خذ

  والناس على مواقفهم متحاجزين فصلى املسلمون الغداة وقضوا من شأهنم
  خرب اليوم الرابع من أيام القادسية

  وهذا هو آخر أيامها ويسمى من بينها يوم القادسية وفية قتل اهللا رستم وأمت الفتح للمسلمني
 يغمضوا ليلتهم كلها فسار القعقاع يف الناس فقال إن الدبرة بعد ساعة ملن قالوا وأصبح الناس ذلك اليوم حسرى مل

بدأ اليوم فاصربوا وامحلوا فإن النصر مع الصرب فاجتمع إليه هالل بن علفة ومالك بن ربيعة والكلح الضيب 
ذكره  وضراربن اخلطاب وابن اهلذيل وغالب وطليحة وعاصم بن عمرو ابن ذي الربدين وأمثاهلم ممن اختصر

  ومعهم عشائرهم مث صمدوا لرستم حىت خالطوا الذين دونه مع الصبح
وملا رأت ذلك القبائل قام فيهم رجال منهم فقالوا اليكونن هؤالء أجد يف أمراهللا تعاىل منكم وال أسخى نفسا عن 

  الدنيا تنافسوها فحملوا مما يليهم حىت خالطوا الذين باءزائهم
س وفرات بن حيان واملعىن بن حارثة وسعيد بن مرة يف امثاهلم فقالوا أنتم أعلم الناس وقام يف ربيعة عتبة بن النها

  بفارس وأجرؤهم عليهم فيما مضى فما مينعكم اليوم أن تكونوا أجرأ مما كنتم

واقتتل الناس إىل أن انفرج قلب املشركني حني قام قائم الظهرية ؤقد ركد عليهم النقع واشتد احلر وسقفتهم 
هبت ريح عاصف فقلعت طيارة رستم عن سريرة فهوت يف العتيق فانتهى القعقاع وأصحابة إىل السرير الشمس ف

  فعثروا به وقد قام رستم عنه حني طارت الريح بالطيارة إىل بغال قدمت عليه يومئذ
حتتة مبال فهي واقفة فاستظل يف ظل بغل منها ومحله وضرب هالل بن علفة العدل الذي على البغل الذي رستم 

فقطع حباله فوقع عليه أحد العدلني وال تراه هالل وال يشعر به فأزال من ظهره فقارا ويضربه ضربة فنفحت مسكا 
ومضى رستم حنو العتيق فرمى بنفسه فيه فاقتحمه عليه هالل فتناوله وقد عام فأخرجه مث ضرب جبينه بالسيف حىت 

ير مث نادى قتلت رستما ورب الكعبة إيل إيل فأطافوا به ما قتله مث جاء به فرمى به بني أرجل البغال وصعد السر
حيسون السرير وما يرونه وكربوا وتنادوا وانبت قلب املشركني عندها واهنزموا وقام اجلالينوس على الردم ونادى 



ماحهم فما أهل فارس إىل العبور وانسفى الغبار فأما املقترنون فإهنم خشعوا فتهافتوا يف العتيق فوخزهم املسلمون بر
  أفلت منهم خمرب وهم ثالثون الفا

وأخذضرار بن اخلطاب درفش كابيان راية كسرى فعوض عنها ثالثني ألفا وكانت قيمتها ألف ألف ومائيت ألف 
وقتلوا يف املعركة من الليل يعين ليلة اهلرير عشرة آالف سوى من قتلوا يف تلك الثالثة األيام وأكب املسلمون على 

لى من سفل منهم عن الردم ومن ارتفع عنه فقتلوا منهم ستني ألفا فقتلوا يوم القادسية مائة ألف من ثبت هلم وع
سوى من قتلوا يف األيام قبلة قالوا فلما انكشف أهل فارس فلم يبق منهم بني اخلندق والعتيق أحد وطبقت القتلى 

املقدمات وساروا وأمر سعد القعقاع مبن ما بني قديس والعتيق أمر سعد زهرة بن جوية باتباعهم فنادى زهرة يف 
سفل وشرحبيل مبن عال وأمر خالد بن عرفطة بسلب القتلى وبدفن الشهداءفدفن شهداءليلة اهلرير ويوم القادسية 

ألفني ومخسمائة وقيل ثالثة آالف من وراء العتيق حبيال مشرق ودفن شهداءاأليام الثالثة قبل ذلك على مشرق 
  سمائة ومجعت األسالب واألموال فجمع منها شيءمل جيمع قبله والبعدهويقال كانوا ألفني ومخ

وأرسل سعد إىل هالل بن علفة فدعا له فقال أين صاحبك يعين رستما قال رميت به حتت بغل فقال أذهب فجيء 
سبعني به فذهب فجاء به فقال له سعد جرده إال ما شئت فخذ سلبه فلم يدع عليه شيئا ويقال إنه باع الذي سلبه ب

  ألفا وكان قد ختفف حني وقع يف املاء ومل توجد قلنسوته وكانت قيمتها مائة ألف

وجاء نفر من العباد حىت دخلوا على سعد فرأوا رستما ببابه مطروحا فقالوا أيهاألمري رأينا جسد رستم على باب 
فانتهى إىل الردم  قصرك وعليه رأس غريه وكان الضرب قد شوهه فضحك سعد وخرج زهرة يف آثار أهل فارس

وقد تبعوه ليمنعوهم به من الطلب فقال زهرة لبكري بن عبد اهللا الليثي وهوالذي يقال له فارس أطالل وهو اسم 
فرس له كان يعرف هبا يابكري أقدم وكان يقاتل على اإلناث فضرب فرسه وقال ثيب أطالل فتجمعت وقالت وثبا 

حصان وتتابع ذلك ثالمثائة فارس فلحق زهرة بالقوم واجلالينوس يف وسورة البقرة مث وثبت ووثب زهرة وكان على 
آخرهم حيميهم فشاوله زهرة فاختلفا ضربتني فقتله زهرة وأخذ سلبه وقتل أولئك الفرار ما بني اخلرارة إىل 

سعد السيلحني إىل النجف ورجع زهرة يف أصحابه حني أمسوا فباتوا يف القادسية وملا رجع القعقاع وشرحبيل إىل 
قال لشرحبيل أغد يف طلب القعقاع وقال القعقاع أغد يف طلب شرحبيل فعال هذا وسفل هذا حىت بلغا مقدار 

اخلرارة من القادسية قال الشعيب خرج القعقاع وأخوه وشرحبيل يف طلب من ارتفع وسفل فقتلوهم يف كل قرية 
أثىن على كل حي خريا وذكره منهم وقال يف  وأمجة وشاطئ هنر ورجعوا فوافوا صالة الظهر وهنأ الناس أمريهم و

  ذلك هالل بن علفة
  جدعت أنوف العجم يوم لقيتهم
  برستم واجلمعان يف أشغل الشغل

  فضضت به رض الصفوف فقوضت
  صفوفهم واحلرب جاحمة تغلي

  الطويل
  ذكورة قبلوقال الشماخ يف قصيدة يرثي بكري بن عبد اهللا فارس أطالل ويذكر ما كان من فرسه يف وثبتها امل

  وغيب عن خيل مبوقان أسلمت
  بكري بين الشداخ فارس أطالل



  غداة اقتحام القوم من بعد نطقها
  وحلفتها عرض العتيق بادالل

  الطويل
وملا قتل زهرة اجلالينوس وأخذ سلبه جاء به إىل سعد فعرفه األسارى الذين كانوا عند سعد وقالوا هذا سلب 

وعظيما من عظمائهم فقال سعد لزهرة هل أعانك عليه أحد قال نعم قال من اجلالينوس وكان سيدا من ساداهتم 
  قال اهللا عز وجل فنفله إياة

وقيل إمنا جاء بالسلب وقد لبسه فانتزعه منه سعد وقال أال انتظرت إذين وكتب فيه إىل عمر رضي اهللا عنه فكتب 
تعمد إىل مثل زهرة وقد صلى مبا صلى به إليه عمر أن ميضي لزهرة ذلك السلب وعاتب سعدا يف كتابه وقال له 

  وبقي عليك مابقي من حربك تكسر قرنه وتفسد قلبه
ويروى ان سعدا استكثر له السلب فكتب فيه إىل عمر فكتب إليه إين قد نفلت من قتل رجال سلبه فدفعه إليه سعد 

  فباعه بسبعني ألفا
  وقال زهرة يف قتل اجلالينوس

  تبعنا جيوش اجلالينوس وقد رأى
  بعينه أمرا ذا إياس منكرا

  حلقنا به نرمي الكرانيف سادرا
  ويعجب إذخلى اجلموح ومشرا

  فوليته ملا التقينا مصمما
  أراه حميااملوت أمحر أصفرا

  الطويل
وقال سيف عن رجاله ثبت بعد اهلزمية بضع وثالثون كتيبة استحيوا من الفرارفصمد هلم بضعة وثالثون من رؤساء 

  منها رأس املسلمني لكل كتيبة
  من رؤساء املسلمني فأباد اهللا تلك الكتائب يومئذ

وقال سعيد بن املرزبان أصاب أهل فارس يومئذ بعدما اهنزموا ما أصاب الناس قبلهم قتلوا حىت أن كان الرجل من 
أنه  املسلمني ليدعو الرجل منهم فيأتيه حىت يقوم بني يديه فيضرب عنقه وحىت أنه ليأخذ سالحه فيقتله به وحىت

  ليأمر أحدالرجلني منهم بقتل صاحبه
وقال بعض من شهدها أبصر سلمان بن ربيعه الباهلي أناسامن األعاجم حتت راية هلم قدحفروا هلاوجلسواحتتها 

وقالوا ال نربح حىت منوت فحمل عليهم فقتلهم وسلبهم وكان سلمان فارس الناس يوم القادسية وأحد الذين مالوا 
ثبت وكذلك أخوه عبد الرمحن بن ربيعة ذو النور مال على آخرين قد تكتبوا ونصبوا بعد اهلزمية على من 

  للمسلمني فطحنهم خبيله وقال الشعيب كات يقال لسلمان أبصر باملفاصل من اجلازر مبفاصل اجلزور
على  وقال بعض بين معرض مارأينا مثل أهل القادسية هزمناهم فأتبعناهم وهم على خيوهلم كأهنا يف طني وحنن

  أرجلنا كأنا ظباءولقد أدركنا رجال يعدو بة فرسه فصحنا به فلم يتحرك فأخذناه أسريا



قال أبو وائل وشهدها لقد مسعت الفرس يقولون ما تقطع سيوفنا الشعر ولقد نزع منا النصر وقال األسود النخعي 
بناء األحرار وأتى رجل سعدا فقال شهدت القادسية فلقد رأيت غالما منا من النخع يسوق ستني أومثانني رجال من أ
  جتعل يل ثلث ما أجيئك به قال نعم فأتاه بأساورة قد أسرهم فقال له سعد كيف

  أخذت هؤالء وحدك قال صحت هبم وهم منهزمون فوقفوا مل ميتنع منهم أحد فجعل سعد يتعجب
قتاهلم وصف املسلمني إىل  وكان سعد أجرأ الناس وأشجعهم إنه نزل قصرا غري حصني يشرف منه على الناس ويرى

أصل حائط القصر ولو أعراه الصف فواق ناقة أخذوا برمته فواهللا ما كربه هول تلك األيام وال أغلقه ودخل إليه 
يف اليوم الرابع رجل من جبيلة فقال أبا إسحاق إن الناس قد جبنوك وقالوا مل مينعك من اخلروج الوجع قال ما أخاف 

ا يب وسأخرج وكان به حبون ودماميل ال يستطيع أن يقر هلا إال مكب على صدره ذلك على نفسي أوما ترى م
فركب فرسا فانتهى إىل باب القصر وقد تبوأ فيه محام فطرنا فنفر الفرس فشب فانفجر ما كان من قروحه وخرج 

إن كنتم مللتم  فوقف وحض املسلمني وقال ال تكون هذه األعاجم أصرب على املقارعة منكم واعلموا ان القوم ملوا
  فنشط الناس ويف حديث غري هذا أن جريرا البجلي قال يف ذلك اليوم

  أنا جرير كنييت أبو عمرو
  قد نصر اهللا وسعد يف القصر

  الرجز
  وقال رجل من املسلمني أيضا
  نقاتل حىت أنزل اهللا نصره

  وسعد بباب القادسية معصم
  فأبىن وقد أمت نساء كثرية
  ونسوة سعد ليس فيهن أمي

  لطويلا
فلما بلغ ذلك من قوهلما سعدا خرج إىل الناس فاعتذر إليهم وأراهم ما به من القروح يف فخذيه فعذره الناس وقال 

  سعد جييب جريرا من أبيات
  وما أرجوا جبيلة غري أين

  أؤمل أجرهم يوم احلساب
  الوافر

موا حلقوا بدير قرة وما وراءه ويف حديث يروى عن قيس بن أيب حازم وكان شهد تلك احلرب أن الفرس ملا إهنز
وهنض سعد باملسلمني حني نزل بدير قرة على من هناك من الفرس وقدم عليه بالدير عياض بن غنم يف ألف رجل 

من الشام مددا هلم فأسهم هلم سعد مع املسلمني يف ما أصابوا بالقادسية مث أن الفرس هربت من دير قرة إىل املدائن 
معهم الذهب والفضة والديباج والفرنت واحلرير والسالح وثياب كسرى وخلوا ما سوى يريدون هناوند واحتملوا 

ذلك وأتبعهم سعد الطلب فبعث خالد بن عرفطة ووجه معه عياض بن غنم يف أصحابه وجعل على مقدمة الناس 
  هاشم بن عتبة وعلى ميمنتهم جرير بن

الوجع فلما أفاق من وجعه أتبع الناس مبن بقي معهم  عبد اهللا وعلى امليسره زهرة بن جوية وختلف سعد ملا به من
من املسلمني حىت أدركهم دون دجلة فلما وضعوا على دجلة العسكر واألثقال طلبوا املخاضة فلم يهتدوا هلا حىت 



أتى سعدا علج من أهل املدائن فقال أدلكم على طريق تدركوهنم قبل ان مينعوا فخرج هبم على خماضة بقطربل فكان 
من خاضها هاشم واتبعه خيله مث جاز خالد بن عرفطة خبيله وتتابع الناس فخاضوا حىت جاوزوا فزعموا أنه مل أول 

يهتدي لتلك املخاضة بعد مث ساروا حىت انتهوا إىل مظلم ساباط فأشفق الناس أن يكون به كمني للعدو فتردد الناس 
لناس بسيفه فعرف الناس أن ليس به شيء خيافونه وجبنوا عنه فكان أول من دخله جبيشه هاشم فلما جاز االح ل

فأجاز هبم خالد بن عرفطة مث حلق سعد بالناس حني انتهوا إىل جلوالء وهبا مجاعة من الفرس فكانت وقعة جلوالء هبا 
فهزم اهللا الفرس وأصاب املسلمون هبا أفضل مما أصابوا بالقادسية وأصيبت إبنة لكسرى يقال هلا من جانت ويقال 

  ابنه وقال شاعر من املسلمني ابنة
  يارب مهر حسن مطهم
  حيمل أثقال الغالم املسلم
  ينجو إىل الرمحن من جهنم
  يوم جلوالء ويوم رستم

  ويوم زحف الكوفة املقدم
  ويوم اليف حدفه مهزم

  وخر دين الكافرين للفم
  الرجز

ا إىل الفرات فقاتلونا عليه فهزمناهم حىت ويف كتاب املدائين عن أيب وائل قال هزمناهم يعين يوم القادسية حىت انتهو
  انتهوا إىل الصراة فقاتلونا عليها فهزمناهم حىت انتهوا إىل املدائن فدخلوها ونزل املسلمون دير السباع فجعلنا
نغاديهم فنقاتلهم فقال املسلمون هؤالء يف البيوت وحنن يف الصحراء اعربوا إليهم فعربنا إليهم فحصرناهم يف 

رقي حىت أكلوا الكالب والسنانري فخرجوا على حامية معهم األثقال والعيال حىت نزلوا جلوالء الوقعية اجلانب الش
وتبعناهم فقاتلوا هبا قتاال شديدا عن العيال والذراراي فجال املسلمون جولة فناداهم سعد يا معشر املسلمني أين 

 املشركني ومسيت جلوالء الوقعية فتح الفتوح وسيأيت أين أما رأيتم ما خلفكم أتأتون عمر منهزمني فعطفوا وهزم اهللا
  عبد ذكر فتح جلوالء واملدائن على التمام بعد انقضاء بقايا األخبار عن شأن القادسية ومغامنها إن شاء اهللا تعاىل

قال الشعيب بلغ الفيء بالقادسية ستمائة ألف ألف وكان مخسها عشرين ومائة ألف ألف وكان امللك يزدجرد بن 
سرى قد محل نصف األموال إىل أهل فارس بالقادسية ليتوردوا هبا بالد العرب وليغزوا عمر رضي اهللا عنه يف داره ك

وقراره فعل مقتدر مغرور وأمر اجلنود أن حيضروا احلرب بأمواهلم وأن خيتلفوا ليكون أجد هلم يف االمتناع 
ات على قدر أحساهبم ماال حيصى وكان سبب ذلك واملخاطرة لدنياهم فاجتمعت معهم من األموال والزين والشار

ما قضى اهللا عز وجل للمسلمني فساقه إليهم وكان يزدجرد قد استبقى النصف من األموال وأقره يف بيت املال 
  على حاله فأفاءه اهللا على املسلمني يوم املدائن

وت فقال له بعض الفرس آخذه منك وذكر املدائين أن املسور بن خمرمة أصاب يوم القادسية إبريق ذهب عليه يا ق
  بعشرة آالف فأىب وأتى به سعدا فباعه مبائة ألف

وقال خمنث بن سليم إين لفي طلب املشركني يومئذ إذ حلقت رجلني أحدمها على فرس واآلخر على بغل مث ذكر 
سعدا وما من رأي  حديثا إنتهى فيه إىل أن فاته صاحب الفرس وحلق بصاحب البغل فأخذه قال وأنا أريد ان آيت به



  أن انظر إليه فجاء موىل يل وأنا أصلي فحط الثقل واستخرج سفطا فنظر إليه وقال
يل أتدري ما معك قلت ال قال بعض كنوز كسرى فنظرت فإذا ناقة ذهب عليها رجل ذهب وبطان ذهب وزمام 

ر بأفضل منه من ثواب اهللا ذهب وإذا ذلك كله مكلل باجلوهر عليه مثال رجل من فضة فأتيت هبا سعدا فقال ابش
ووالين مغامن القادسية ومعي غريي فجاء رجل بسفط آخر فألقاه يف املغامن وقال أما واهللا لوال خوف اهللا ما أديته 

فإذا الذي جئت به ال يقارب ما جاء به الرجل فقلت من أنت قال واهللا ما اخربك لتحمدين أنت وال أحد من الناس 
  كبرياوأصاب الناس رثة ومتاعا 

وقال طلحة بن مصرف أمروا مما وجدوا من الطيب للنساء ببعضه فأصاب كل إمرأة مع الناس يومئذ ثالثة وثالثون 
مثقاال من عنرب ومثلها من مسك وأشرك صبيان الذين استشهدوا يف ذلك فأما الكافور فلم يعبأوا به شيئا وبعضهم 

مني مخسة آالف ونيف من سهمه وصري اهللا عز وجل العدة استبدل منه بامللح كيال بكيل وأصاب الرجل من املسل
  واألداة إىل املسلمني فلم يبق أحد إال أردى وركب وفضل عنهم حىت جنبوا اجلنائب

وذكر سيف عن رجاله قالوا وقسم سعد الفيئ بالقادسية على تسعة وثالثني ألفا أو يزيدون وكان من شهدها أكثر 
ربعني فأصيب منهم مخسة آالف ومائتان وقيل ومخسمائة مث حلق يف األيام الثالثة من تسعة وثالثني ألفا وأقل من األ

بعد الوقعة عدد من استشهد فقسم الفيء على تلك العدة اليت هي أقل من أربعني ألفا قالوا وأعطى الناس املتاع 
  بالقيمة يف سهم الرجل

  ريقال إبراهيم بن يزيد كانوا ليقومون الشيء الثمني بالشيء اليس

وقال الشعيب مل يقسم يومئذ ألكثر من فرسني وال يقسم ألكثرمن مها قالوا فبلغ سهم الفرسني وصاحبهما سبعه 
وعشرين ألفا للرجل مخس ذلك وللفرسني سائر ذلك وللفرس الواحد حبساب ذلك عشرة آالف ونيف وسهم 

  عشر الرجل الواحد مخسة آالف ونيف وسهم الرجل الفارس ذي الفرس الواحد مخسة
  ألفا ونيف وكان القاسم بني الناس واملميز للخيل والذي يلي األقباض سلمان بن ربيعة الباهلي

قال املدائين فجاء عمرو بن معدي كرب بفرسني يقودمها فقال سلمان ألحد الفرسني هذا هجني فقال عمرو اهلجني 
  يعرف اهلجني فأغلظ له سعد عند ذلك وهدده فقال عمرو

  بكي لنا أحدإذا قتلنا وال ي
  قالت قريش أال تلك املقادير

  نعطي السوية من طعن فهل هنل
  وال سوية إذ تعطى الدنانري

  وحنن يف الصف قد تدمى حواجبنا
  نعطى السوية مما أخلص الكري

  البسيط
قالوا وكتب سعد بالفتح إىل عمر رمحه اهللا وبعدة من أصيب من املسلمني مجلة ومسى له منهم من كان عمر يعرفه 

  وكان كتابه إليه
أما بعد فإن اهللا عز وجل نصرنا على أهل فارس ومنحهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم بعد قتال طويل 

وزلزال شديد وقد لقوا املسلمني بعدة مل ير الراءون مثل زهوها فلم ينفعهم اهللا بذلك بل سلبهموه ونفله عنهم إىل 
ألهنار وعلى صفوف اآلجام ويف الفجاج وأصيب من املسلمني سعد بن املسلمني وأتبعهم املسلمون يقتلوهنم على ا



عبيد القاريء وفالن وفالن ورجال من املسلمني التعلمهم اهللا هبم عامل كانوا إذا جن عليهم الليل يدوون بالقرآن 
دة إذ دوي النحل وهم آساد من الناس ال تشبههم األسود ومل يفضل من مضى منهم على من بقي إال بفضل الشها

  مل تكتب هلم
  وملا أتى عمر الكتاب بالفتح قام يف الناس فقرأه عليهم وكان رضي اهللا عنه

ملا أتاه اخلرب بنزول رستم القادسية يستخرب الركبان عن أهل القادسية من حني يصبح إىل انتصاف النهار مث يرجع إىل 
 حدثين قال هزم اهللا العدو وعمر رضي اهللا عنه خيب بيته فلما لقيه البشري سأله من أين جاء فأخربه فقال يا عبد اهللا

معه ويستخربه واآلخر يسري على ناقته وهو اليعرفه حىت دخل املدينة فإذا الناس يسلمون عليه بإمرة املؤمنني فقال 
  الرجل فهال أخربتين رمحك اهللا أنك أمري املؤمنني وجعل عمر يقول له ال عليك يا أخي

رى ء عليهم الفتح إين حريص على أن ال أدع حاجة إال سددهتا ما اتسع بعضنا لبعض وقال عمر للناس عندما ق
فإذا عجز ذلك عنا تأسينا حىت نستوي يف الكفاف إين واهللا ما أنا مبلك فاستعبدكم ولكين عبد اهللا عرض علي 

محلتها واستتبعتكم إىل  األمانة فإن أبيتها ورددهتا عليكم وأتبعتكم حىت تشبعوا وترووا يف بيوتكم سعدت وإن أنا
  بييت شقيت ففرحت قليال وحزنت طويال وبقيت ال أقال وال أرد فأستعتب

وكتب سعد أيضا إىل عمر يف ثالثة أصناف من املسلمني اجتمعوا إليه يسأله عنهم عمن أسلم بعدما فتح اهللا تعاىل 
من جاء بعدما فتح اهللا عليهم وأخربه أنه عليهم ممن كان له عهد ومعونة وعمن أعتق اجلند من رقيقهم بعد الفتح وع

  ممسك عن القسم حىت يأتيه رأيه
قالوا وكانت طائفة من الديلم ورؤساء أهل املساحل قد استجابوا للمسلمني واختاروا عهودهم على عهد فارس 

ني قال أولئك وقاتلوا مع املسلمني على غري اإلسالم وكان حشوة فيمن أسلم منهم فلما فتح اهللا تعاىل على املسلم
الذين مل يكونوا أسلموا إخواننا الذين سبقونا دخلوا يف هذا األمر من أول الشأن خري وأصوب رأيا واهللا اليفلح 

أهل فارس بعد رستم إال من دخل يف هذا األمر منهم فأسلموا فهم الصنف األول من الذين سأل عنهم سعد عمر 
  أصحاب األيام الذين شهدوا الريموكرضي اهللا عنهما قالوا وتتابع أهل العراق من 

ودمشق ورجعوا ممدين ألهل القادسية فتوافوا هبا من الغد ومن بعد الغد جاء أوهلم يوم أغواث وآخرهم من بعد 
  الغد من يوم الفتح وقدمت أمداد فيها مراد ومهدان ومن أبناء الناس فهذا الصنف الثاين من ممن كتب فيهم سعد

ار أمر عمر رضي اهللا عنه يقومون أقباضهم وحيزرون جندهم ويرمون أمورهم وجيددوون وأقام املسلمون يف انتظ
  حرهبم حىت جاءهم جواب عمر

أما بعد فالغنيمة ملن شهد الوقعة واملواساة ملن أغاث يف ثالث بعد الوقعة فاشركوهم ومن أعانكم يف حربكم من أهل 
مملوك مث عتق يف ثالث بعدها فأشركوا هؤالء االصناف عهدكم مث أسلم بعد احلرب يف ثالث ومن شهد حربكم من 

  الثالثة فيما أفاء اهللا عليكم
يسألونه عمن احتلم بعد الوقعة ممن شهدها فأجاهبم عن ذلك أما بعد فمن أدرك احللم  -أيضا  -وكانوا كتبوا إليه 

ث أو أسلم يف ثالث فإن اهللا لن ممن شهد الوقعة يف ثالث بعدها فأشركوهم وأحلقوهم وأقسموا هلم وملن حلق يف ثال
  يزيدكم بذلك أال فضال وليست يف الفيوء أسوة بعد اخلمس أال هؤالء الطبقات

وكتبو إىل عمر ايضا أن أقواما من أهل السواد ادعو عهودا ومل يقم على عهد أاليام لنا ومل يف به أحد علمناه أال 
السواد أن فارس أكرهوهم حشروهم فلم خيالفوا إلينا ومل أهل بانقيا وبسما وأهل أليس األخرية وادعى سائر أهل 



  يذهبوا يف األرض
وكتبوا إليه أيضا يف كتاب آخر أن أهل السواد جلوا فجاءنا من متسك بعهده ومل جيلب علينا فتممنا هلم على ما 

قامو فيمن جال ويف من كان بني املسلمني وبينهم قبلنا وزعموا أن أهل األرض قد حلقوا باملدائن فأحدث إلينا فيمن أ
  ادعى أنه استكره وحشر فهرب ومل يقاتل أو استسلم فإنا بأرض رغيبة

  واألرض خالء من أهلها وعددنا قليل وقد كثر أهل صلحنا وإن اعمر هلا وأوهن لعدونا تألفهم

صية يسقط حظه وال فلما انتهى ما كتبوا به إىل عمر رضي اهللا عنه قام يف الناس فقال إنه من يعمل يف باهلوى واملع
يضر إال نفسه ومن يتبع السنة وبينه إىل الشرائع ويلزم السبيل النهج ابتغاء ماعند اهللا ألهل طاعته أصاب أمره 

وقد ظهر ) الكهف  ٤٩( وظفر حبظه وذلك أن اهللا عز وجل يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا وال يظلم ربك أحد 
وأتاهم من أقام على عهدهم فما رأيكم فيمن زعم أنه استكره وحشر أهل األيام والقوادس مبا يليهم وجال أهله 

  وفيمن مل يدع ذلك ومل يقم وجال وفيمن أقام ومل يدع شيئا ومل جيل وفيمن استسلم
فأمجعوا على ان الوفاء ملن أقام وكف وأن من ادعى وصدق مبنزلتهم ومن كذب نبذ إليهم وأعادوا صلحهم وأن 

لمني فإن شاءوا وادعوهم وكانوا هلم ذمة وإن شاءوا أمتوا على منعهم من أرضهم ومل جيعل أمر من جال إىل املس
  يعطوهم إال القتال وأن خيريوا من أقام واستسلم بني اجلزاء واجلالء وكذلك الفالح

  فكتب عند ذلك عمر رضي اهللا عنه جوابا عما كتبوا إليه يف ذلك
يف بعض احلاالت إال يف أمرين العدل يف السرية والذكر فأما أما بعد فإن اهللا عز وجل أنزل يف كل شيء رخصة 

الذكر فال رخصة فيه يف حالة ومل يرضى منة إال بالكثري وأما العدل فال رخصة فيه يف قريب وال بعيد وال يف شدة 
لكفر وال رخاء والعدل وإن رئي لنا فهو اقوى وأطفاء للجور وأقمع للباطل من اجلور وإن رئي شديدا فهو انكس ل

فمن مت على عهده من أهل السواد ومل يعن عليكم بشيء فله الذمة وعليهم اجلزية وأما من ادعى أنه استكره ممن مل 
خيالفهم أو يذهب يف األرض فال تصدقوهم مبا ادعو من ذلك إال أن تشاءوا وإن مل تشاءوا فانبذوا إليهم وأبلغوهم 

ألهل الذمة مبقامهم لكم وكفهم عنكم إجابة والفالحون إذا فعلوا  مأمنهم ومن أقام ومل جيل وليس له عهد فلهم ما
  ذلك وكل من ادعى شيئا فصدق فلهم الذمة وإن كذبوا نبذ إليهم وأما

من أعان وجال فذلك أمر جعله اهللا إليكم فإن شئتم فادعوهم إىل أن يقوموا لكم يف أرضكم وهلم الذمة وعليهم 
  أفاء اهللا عليكم منهماجلزية فإن كرهوا ذلك فاقتسموا ما 

فلما قدمت كتب عمر على سعد بن مالك واملسلمني عرضوا على من يليهم ممن جال وتنحى من أهل السواد أن 
يتراجعوا وهلم الذمة وعليهم اجلزية وتراجعوا وصاروا ذمة كمن مت ولزم عهده إال أن خراجهم أثقل وأنزلوا من 

انزلوا من اقام منزلة ذي العهد وكذلك الفالحون ومل يدخل يف ادعى االستكراه وهرب منزلتهم وعقدوا هلم و
الصلح ما كان آلل كسرى وال كان ملن خرج معهم ومل جيب إىل األسالم وال إىل اجلزية فصارت فيئا ملن أفاء اهللا 
عليه كالصوايف يف األول وسائر السواد هلم ذمة وأخذوهم خبراج كسرى وكان على رءوس الرجال وما بأيديهم 

من احلصة واألموال وكان مما أفاء اهللا عليهم ما كان آلل كسرى ومن صوب معهم وعياهلم وعيال من قاتل معهم 
وماله وما كان لبيوت النريان واآلجام ومستنقع املياه وما كان للسكك فلم يتأت قسم ذلك الفيء الذي كان آلل 

  ألهل الفيءمن وثقوا به وتراضوا عليه كسرى ومن صوب معهم ألنه كان متفرقا يف كل السواد فكان يليه
قالوا وأدىل جرير وجبيلة يوم القادسية مبثل ما كان عمر جعل هلم من ربع اخلمس مما أفاء اهللا يوم البويب فكتب 



سعد إىل عمر بذلك فأجابه قد ضللت إذا وما أنامن املهتدين إين إمنا كنت جعلت هلم ربع اخلمس مما أفاء اهللا على 
أمددته هبم يف وجههم ذلك إىل البويب نفال فقد أخذوه أيام البويب مث ومل ميضوا ولكن رجعوا إىل أرض املثىن حني 

العرب فعنفهم مبا ادعوا مما ليس هلم وال يل وقل هلم واهللا لوال أين قاسم مسئول لبلغت منكم فلما بلغ الكتاب سعدا 
قال جرير صدق واهللا عمر وأسأنا وتتابع على ذلك أمر جريرا جبمع جبيلة فجمعهم له فقرأ عليهم سعد الكتاب ف

  قومه إال امرأة يقال هلا أم

كرز فإهنا قالت كذبت واهللا يا جرير وجعل جرير يقول هلا حال يا أم كرز فتعود له بالتكذيب فال يزيد على أن 
  يقول حال يا أم كرز

ع الغنائم وعزل اخلمس وأراد قسمة الباقي وخالف املدائين ما ذكره سيف يف قصة جرير وقومه وقال إن سعدا ملا مج
قال له جرير إن أمري املؤمنني جعل لنا الربع وقال بعضهم الثلث بعد اخلمس من كل شيء فبعث سعد باخلمس إىل 
عمر كتب إليه بقول جرير فقال عمر صدق جرير قد جعلت له ولقومه ما كان من السواد فخريوهم فإن شاءوا 

لة وإن شاءوا فلهم سهم املسلمني وقتاهلم فخريهم سعد فاختاروا سهام املسلمني فاهللا أعلم اعطوا وكان قتاهلم للجعا
  أي ذلك كان

وذكر املدائين أيضا أنه كان فيمن قدم على عمر مع اخلمس األسدي الذي طعن الفيل فضربه سائسه على وجهه 
أصابين قدر من قدر اهللا فأخرب القوم  فهشم وجهه فقال له عمر من أنت وما هذا يعين الضربه اليت يف وجهه قال

عمر خربه فعانقه عمر وقال أبشر فهي نور لك يوم القيامة فهل لك من حاجة قال تكتب إىل سعد يعطيين حمتلما 
  خيدمين وفرسي فكتب إىل سعد أعطه حمتلمني ففعل ذلك سعد

فارس لتقسم يف أهل البالء فأصاب قال الشعيب وأمر عمر رضي اهللا عنه يف األعشار خبمسمائة فرس نفال من خيل 
  كل عشر مخسون فرسا فأصاب النخع عشرون وقيل مخسة وعشرون وأصاب سائرهاسائر مذحج

قالوا وكتب عمر رمحه اهللا إىل سعد أنبئين أي فارس كان يوم القادسية أفرس وأى راجل كان أرجل وأى راكب 
و محل يف يوم ثالثينحملة فقتل يف كل محلة كميا ومل أر كان أثبت فكتب إليه إين مل أر فارسا مثل القعقاع بن عمر
  راجال مثل يعفور بن حسان الذهلي إنه جاء يف يوم خبمسة

فوارس خيتل الفارس منهم حىت يردفه مث يغلبه على عنانه حىت يأيت به سلما ومل أر راكبا مثل احلارث بن قرم البهزي 
ها فإذا نفر بالفارس احنط عنه فعانقه مث قتله مث يثب على بعريه من إنه جاء ببعريه يرفعه مث ركب الكراديس ففرق بين

  قيام 
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اخللفاء: كتاب  لثالثة  اهللا وا تضمنه من مغازي رسول  ء مبا    االكتفا
األندلسي: املؤلف لكالعي  لربيع سليمان بن موسى ا ا و   أب

وكتب عمر إىل سعد أيضا انبئين من وجدت أصرب ليلة اهلرير فكتب إليه إن احلسن سكن عين حىت إذا كان وجه 
نتسابا يف اليمن فوجدت املنتمني من متيم وأسد وقيس والنتمني من الصبح مسعت انتماء يف مضر وانتماء يف ربيعة مث ا

  بكر وحلفائها واملنتسبني يف أهل اليمن من مذحج وكندة
ويف كتاب املدائين أن عمر كتب إىل سعد يسأله أي الناس كان أصرب بالقادسية فكتب إليه سعد أن احلرب ركدت 

حلديد فلما كان قبيل الفجر مسعت االنتماء من كل أنا ابن معدي ليلة فلم أمسع إال مهاهم الرجال وهريرهم ووقع ا
كرب أنا اجلاذمي أنا املالكي من أسد أنا األشعري مث صار األنتماء قصره يف جذمية فلما اجنلت احلرب رأيت مجاعة 

ة قتلى يف ربضة فقلت من هؤالء قالوا من جذمية النخع اصيبوا من آخر لليل وهم ينتمون فنفلهم عمر مخس
  وعشرين فرسا يعين بين جذمية

وحكى املدائين عن الشعييب قال كان السيب بالقادسية وجلوالء مائة ألف رأس وقد قيل أقل من هذا وقول الشعيب 
  أكثر وأشهر

ويروى أنه ملا كان العطاء فضل من أهل البالء بالقادسية خبمسمائة مخسمائة يف أعطياهتم مخسة وعشرون رجال منهم 
وية وعصمة الضيب والكلح الضيب وأما أهل البالء قبلهم ففرض هلم العطاء على ثالثة آالف فضلوا زهرة بن اجل

  على أهل القادسية
وذكر سيف بن عمر عن رجاله قالوا كانت العرب توقع وقعة العرب وأهل فارس يف القادسية يرون أن ثبات 

  ملكهم وزواله هبا وكانت يف كل بلدة
من أمرهاحىت ان كان الرجل لرييد األمرفيقول ال انظر فيه حىت أرى ما يكون من أمر  مصيخة إليها تنظر ما يكون

القادسية فلما كانت وقعتها سارت هبا اجلن إىل ناس من اإلنس فسبقت أخبار اإلنس إليهم قالوا فربزت امرأة ليال 
  على جبل بصنعاء اليدري من هي وهي تقول

  حييت عنا عكرم ابنة خالد
  القليل املصردوما خري زاد ب

  وحيتك عين الشمس عند طلوعها
  وحياك عين كل ناج مفرد
  وحيتك عين عصبة حنفية

  حسان الوجوه آمنوا مبحمد
  أقاموا لكسرى يضربون جنوده

  بكل رقيق الشفرتني مهند
  الطويل

  ومسع أهل اليمامة جمتازايغين هبذه األبيات
  وجدنا األكثرين بين متيم



  غداة الروع أصربهم رجاال
  ساروا بأرعن مكفهرهم 

  إىل جلب يوازهنم رعاال
  حبور لألكاسر من رجال

  كأسد الغاب حتسبهم جباال
  هم تركوا بقادس عز فخر

  وبالنجفني أياما طواال
  مقطعة اكفهم وسوق

  مبردى حيث قابلت اجلباال
  الوافر

  ومسع أهل البحرين راكبا يقول
  أالحييا أفناء بكر بن وائل

  افقد تركوا مجع األعاجم وامج
  هم صدقوا يوم القوادس فارسا
  بأسيافهم ضربا يبل القوائما

  أناخوا هلم يف عرصة الدار وانتموا( 
  إىل باذخ يعلو الذرى واجلمامجا الطويل

  ومسع سامع بعمان قائال
  أال إن عبد القيس كانوا بأسرهم
  غداة قديس كاألسود الشداقم
  وإذا هم من تغلب إبنة وائل
  ائمكتائب تردى بالقنا والقو

  هم فرقوا مجع األعاجم وابتنوا
  قرارهم باملقربات السواهم
  فقوال لعبد اهللا أهال ومرحبا

  وتغلب إذ فضوا هوادي األعاجم
  وأشقوا رؤوس العجم بالبيض وانتموا

  ألكرم أنساب العريب األكارم
  الطويل

ضع منها تركت ذكر ذلك وذكر الرواة أهنم مسعوا حنو هذا باملدينة ومكة وجنران وأنشدوا ما مسع يف كل مو
  إختصارا

  ومما قيل أيضا يف فتح القادسية من الشعر الذي مل يزل العلماء قدميا يروونه قول بشر بن ربيعة اخلثعمي
  تذكر هداك اهللا وقع سيوفنا



  بباب قديس واملكر ضرير
  عشية ود القوم لو أن بعضهم

  يعار جناحي طائر فيطري
  إذا ما فرغنا من قراع كتيبة

  خرى كاجلبال تسريبرزنا أل
  ترى القوم منها وامجني كأهنم

  مجال بأمحال هلن زفري
  وعند أيب حفص عطاء لراحل

  وعند املعىن فضة وحرير
  الطويل

  وقال القعقاع بن عمرو يذكر شدة ذلك اليوم وما لقيت الفيول فيه وتأثريه فيها
  حضض قومي مضر حي بن يعمرو

  فلله قومي حني هزوا العواليا
  ها يوم سادة مجوعناوما خام عن

  ألهل قديس مينعون املواليا
  فإن كنت قاتلت العدو بنية

  فإين أللقى يف احلروب والدواهيا
  فويال أراها كالليوث مغرية

  أمسل أعيانا هلا ومآقيا
  الطويل

  وقال محال األسدي يف مثل ذلك
  أال هل أتاها يوم أعماس إنين

  أمارس آسادآ هلا وفيوال
  أهبرأمارس فيال مثل كعبة 

  ترى دونه رجراجة وخيوال
  طعنت برحمي عينه فرددته
  يرشح بوال خشية وجفوال

  الطويل
  وقال الشماخ بن ضرار

  ويوم جبو القادسية إذ مسوا
  فعجت بقصاب من اهلند نافح
  أجالدهم واحلي حويل كأهنم
  رجال تالقوا بينهم بالسوافح



  وإين ملن قوم على أن ذممتهم
  افحإذا أوملوا مل يوملوا باألن

  وإنك من قوم حتن نساؤهم
  إىل اجلانب األقصى حنني املنائح

  الطويل
  وقال أيضا

  فليت أبا حفص رآنا ووقعنا
  بباب قديس بعدما عدل الصف
  محلنا على اآلساد آساد فارس
  كحملة هرماس حيربه الصرف

  الطويل
  وقال عاصم بن عمرو

  شاب املفارق واألعراض فالتمعت
  من وقعة بقديس جرها العجم

  اب الكتائب واألوزاع وانشمرتج
  من صكة صكها دياهنا احلكم
  بينا جبيلة قد كدت سراهتم

  سالت عليهم بأيدي الناصر العصم
  سرنا إليهم كأن عارض برد
  تزجي تواليه األرواح والدمي
  كان العتيق هلم مثوى ومعركة

  فيها الفرائص واألوصال واللمم
  البسيط

  مي ميدح قومه ويذكرهم أثرهم يف اجلاهلية واإلسالموقال أبو جبيد نافع بن األسود التمي
  وقال القضاة من معد وغريها
  متيمك أكفاء امللوك األعاظم
  هم أهل عز ثابت وأرومة

  وهم من معد يف الذرى والغالصم
  وهم يضمنون املال للجار ماثوى
  وهم يطعمون الدهر ضربة الزم

  سديف الذرى من كل كوماء بازل
  جارم مقيما ملن يعفوهم غري

  فكيف تناحيها األعاجم بعدما



  علوا جلسيم اجملد أهل املواسم
  وبذل الغدى للسائلني إذا إعتفوا
  وكب املتايل يف السنني األوازم
  ومدهم األيدي إىل غاية العال
  إذا أقصرت عنها أكف األالئم
  وإرساهلم يف النابئات تالدهم
  لفك العناة أو لكشف املغارم
  العدى وقودهم اخليل العتاق إىل

  ضواري تردى يف جلاج املخارم
  جمنبة تشكو النسور من الوجى
  يعاندن أعناق املطي الرواسم
  لتنقض وترا أو لتحوي مغنما
  كذلك قدماهم محاة املغامن

  وكائن أصابوا من غنيمة قاهر
  حدائق من خنل بقران ناعم
  وكان هلذا احلي منهم غنيمة

  كما أحرزوا املرباع عند املقاسم
  اهللا شرف قومناكذلك كان 

  هبا يف الزمان األول املتقادم
  وحني أتى اإلسالم كانوا أئمة
  وقادوا معدا كلها باجلزائم
  إىل هجرة كانت سناء ورفعه
  لباقيهم فيهم وخريا مراغم

  إذا الريف مل ينزل عريف بصحبه
  وإذ هو تكفيه ملوك األعاجم
  فجائت متيم يف الكتائب نصرة

  يسريون صفا كالليوث الضراغم
  على كل جرداء السراة وملهب
  بعيد مدى التقريب عبل القوائم
  عليهم من املاذي زعف مضاعف

  له حبك من شكة املتالزم
  فقيل لكم جمد احلياة فجاهدوا
  فأنتم محاة الناس عند العظائم



  فصفوا ألهل الشرك مث تكبكبوا
  وطاروا عليهم بالسيوف الصوارم

  فما برحوا يعصوهنم بسيوفهم
  نهم واألنوف الرواغمعلى اهلام م

  لدن غدوة حىت تولوا تسوقهم
  رجال متيم ذحلها غري نائم

  من الراكبني اخليل شعثا إىل الوغى
  بصم القنا واملرهفات القواصم

  فتلك مساعي األكرمني ذوي الندى
  متيمك ال مسعاة أهل األالئم

  الطويل

  ذكر فتح املدائن وما نشأ بينه وبني القادسية من األمور

ن على مسافة بعض يوم من بغداد ويشتمل جمموعها على مدائن متصلة مبنية على جانيب دجلة شرقا وغربا واملدائ
ودجلة تشق بينها ولذلك مسيت املدائن املدينة الغربية منهاتسمى هبرسري واملدينة الشرقية تسمى العتيقة وفيها القصر 

املدينة األخرى اليت كانت امللوك تنزهلم وفيها إيوان األبيض الذي ال يدرى من بناه ويتصل هبذه املدينة العتيقة 
كسرى العجيب الشأن الشاهد بضخامة ملك بين ساسان ويقال أن سابور ذا األكتاف منهم هو الذي بناه وهو من 
أكابر ملوكهم وقد بىن ببالد فارس وخراسان مدنا كثرية ذكرها أبو بكربن ثابت اخلطيب يف صدر كتابه يف تاريخ 

ال وكان األسكندر أجل ملوك األرض وقيل أنه ذو القرنني الذي ذكره اهللا يف كتابه فقال إنا مكنا له يف بغداد ق
حىت بلغ مشارق األرض ومغارهبا وله يف كل ) الكهف  ٨٥ - ٨٤( األرض وآتيناه من كل شيءسببا فأتبع سببا 

مسرقند ومدينة الصد وخبراسان السفلى مرو إقليم أثر فبىن يف املغرب األسكندرية وخبراسان العليا على ما يقال 
  وهراة وبناحية اجلبل جي ومدينة أصبهان وبىن مدنا

أخرى كثرية يف نواحي األرض وأطرافها وجال الدنيا كلها ووطئها فلم خيتر منها منزال سوى املدائن فنزهلا وبىن هبا 
مية يف جانب دجلة الشرقي وأقام مدينه عظيمه وجعل عليها سورا أثره باق وهي املدينه اليت تسمى الرو

  باإلسكندرية راغبا عن بقاع األرض كلها وعن بالده ووطنه
وذكر بعض أهل العلم إهنا مل تزل مستقره منذ نزهلا حىت مات هبا ومحل منها فدفن باإلسكندريه ملكان ولدته فإهنا 

  كانت إذ ذاك باقيه هناك
النظر يف املمالك واختيار املنازل فكلهم اختار املدائن وما وقد كان ملوك الفرس هلم حسن التدبري والسياسة و

  جاورها لصحة تربتها وطيب هوائها واجتماع مصب دجلة والفرات هبا

ويذكر عن احلكماء أهنم كانوا يقولون إذا أقام الغريب على دجلة من بالد املوصل تبني يف بدنه قوة وإذا أقام بني 
له زياده ويف فطنته ذكاء وحدة وذلك الذي أورث أهل بغداد اإلختصاص دجلة والفرات بأرض بابل تبني يف عق

حبسن األخالق والتفرد جبميل األوصاف وقل ما إجتمع اثنان متشاكالن وكان أحدمها بغدادي إال كان هو املقدم 



  يف لطف الفطنه وحسن احليلة وحالوة القول وسهولة البذل ووجد إلينهما جانبا وأمجلهما معاشرة
كم املدائن إذ كانت عامرة آهلة هذا احلكم ومل تزل دار مملكة األكاسرة وحمل كبار األساورة وهلم هبا آثار وكان ح

عظيمه وأبنيه قدميه منها اإليوان الذي مل ير يف معناه أحسن منه صنعة وال أعجب عمال وقد أحسن يف وصفه أبو 
ني يقال إنه ليس للعرب سينية مثلها ووصف ايضا عبادة الوليد بن عبيد البحتري يف قصيدة له على ما روي الس

معه القصر األبيض وما كان مصورا فيه من الصور العجيبة والتماثيل البديعة والصنائع الغريبة فأبدع يف وصف 
  ذلك وأحسن ما شاء فقال

  حضرت رحلي اهلموم فوجهت
  إىل أبيض املدائن عنس

  أتسلى عن احلظوظ وآسى
  حملل من آل ساسان درس

  تنيهم اخلطوب التوايلأذكر
  ولقد تذكر اخلطوب وتنس
  وهم خافضون يف ظل عال
  مشرف حيسر العيون وخيس
  حلل مل تكن كأطالل سعدا
  يف قفار من البسابس ملس
  ومساع لوال احملاباة مين

  مل تطقها مسعاة عنس وعبس
  مل تراه علمت أن الليايل

  جعلت فيه مأمتا بعد عرس
  هو ينبيك عن عجائب قوم

  البيان فيهم بلبس ال يشاب
  وإذا ما رأيت صورة أنطاكية

  إرتعت بني روم وفرس
  واملنايا مواثل وأنو شروان

  يزجى الصفوف حتت الدرفس
  يف اخضرار من اللباس على أصفر

  خيتال يف صبيغة ورس
  وعراك الرجال بني يديه

  يف خفوت منهم وإغماض جرسي
  من مشيح يهوى بعامل رمح
  ومليح من السنان بترس

  لعني أهنم جدوا أحياءتصف ا



  هلم بينهم إشارة خرس
  يغتلي فيهم إرتيايب حىت
  تتقراهم يداي بلمس

  حلم مطبق على الشك عيين
  أم أمان غرين ظين وحدس

  وكأن اإليوان من عجب الصنعة
  جوب يف حنب أرعن جلس

  يتظىن من الكآبة إذ يبدوا
  لعيين مصبح أو ممس

  مزعجا بالفراق عن أنس ألف
  ليق عرسعز أو مرهق بتط

  عكست حظه الليايل وبات املشتري
  فيه وهو كوكب حنس
  فهو يبدي جتلدا وعليه

  ككل من كالكل الدهر مرس
  مل يعبه أن بز من بسط الديباج

  واستل من ستور الدمقس
  مشمخر تعلوا له شرفات

  رفعت يف رؤوس رضوى وقدس
  البسات من البيض فما تبصر

  منها إال جالئل برس
  نلست تدري أصنع إنس جل
  صنعوه أم صنع جن إلنس
  غري أين أراه يشهد أن مل
  يك بانيه يف امللوك بنكس

  اخلفيف
  وال أعلم أحد من الشعراء وصف القصر األبيض وهذا اإليوان بأبدع من هذا الوصف وال أشجى وال أوقع

يف ذلك جلسائه وذوي ويروى أن أبا جعفر املنصور رمحه اهللا ملا أفضت إليه اخلالفه هم بنقض هذا اإليوان واستشار 
الرأي عنده من رجاله فكلهم وافقه على رأيه وأشار عليه مبا يطابق هواه إال خالد بن برمك فإنه قال له ال تفعل يا 

أمري املؤمنني فإنه آية اإلسالم وإذا رآه من يأيت يف مستقبل الزمان علم أن أصحاب مملكته مل يغلبوا عليه إال بأمر من 
مد به املسلمني الذين قهروهم وبقائه فخر لكم وذكر ومع هذا فاملؤونة يف هدمه أكثر من العائد عند اهللا وبتأييد أ

عليه فاستغشه املنصور يف ذلك وقال له يا خالد أبيت إال ميال مع العجمية مث أمر بنقض اإليوان فبلغت النفقه يف 
قال خلالد بن برمك قد صرنا على رأيك نقض الشيء اليسري منه مبلغا عظيما فكتب إليه بذلك فعزم على تركه و



فقال له خالد إن رأيي اآلن أن تبلغوا به املاء فقال له املنصور وكيف ذلك قال ألين آنف لكم أن يكون أولئك بنو 
بناء تعجزون أنتم عن هدمه واهلدم أسهل من البناء ففكر املنصور يف قوله فعلم أنه قد صدق مث نظر فإذا هدمه يتلف 

  مر باإلمساك عنه وكان بعد يقول لقد حبب إيل هذا البناء إن ال أبين إال بناء جليال يصعب هدمهاألموال فأ

أصحابه باإلستيالء على مملكة فارس ووعدهم بإفتتاح املدائن فضرب } صلى اهللا عليه وسلم{وقد بشر رسول اهللا 
بضربه وقال اهللا أكرب أعطيت يوم اخلندق مبعول أخذه صخرة عظيمة إعتاصت عليهم يف اخلندق فكسر ثلثها 

  مفاتيح الشام واهللا إين
ألبصر قصورها احلمر الساعه مث ضرب الثانيه فكسر ثلثها الثاين وقال اهللا أكرب أعطيت مفاتيح فارس واهللا إين 

 ألبصر قصر املدائن األبيض مث ضرب الثالثة فكسر بقية احلجر وقال اهللا أكرب أعطيت مفاتيح اليمن واهللا إين ألرى
ما بشرهم به واستأصل } صلى اهللا عليه وسلم{أبواب صنعاء من مكاين هذا الساعة فصدق اهللا وعده وأجنز حملمد 

  هبم مملكة فارس وفتح عليهم املدائن يف زمان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على ما نذكره إن شاء اهللا تعاىل

من حديث غريه قالوا عهد عمر رضي اهللا عنه إىل وذكر سيف بن عمر عمن مساه من رجاله ورمبا زدت يف تضاعيفه 
سعد حني أمره باملسري إىل املدائن أن خيلف النساء والعيال بالعتيق وجيعل معهم كثفا من اجلند ففعل وعهد إليه أن 
يشركهم يف كل مغنم ما داموا خيلفون املسلمني يف عياالهتم قالوا وكان مقام سعد بالقادسية بعد الفتح شهرين يف 

كاتبة عمر رضي اهللا عنه يف العمل مبا ينبغي فقدم سعد زهرة بن جوية حنو اللسان وهو لسان البحر الذي أدلعه يف م
الريف وعليه الكوفة اليوم وكانت عليه قبل اليوم احلريه وكان النخريجان معسكرا به فأرفض ومل يثبت حني مسع 

عتم ان يتبع زهرة وأمر شرحبيل بن السمط أن يتبع عبد اهللا مبسريهم إليه وحلق بأصحابه مث أمر سعد عبد اهللا بن امل
مث أتبعهم هاشم بن عتبة وواله خالفته اليت كان عليها قبل خالد ابن عرفطة وجعل خالدا على الساقة مث ارحتل سعد 

سكر يتبعهم بعد فراغه من أمر القادسية كله وكل املسلمني فارس مؤد قد نقل اهللا عز وجل إليهم ما كان يف ع
فارس من سالح وكراع ومال فسار زهرة حىت ينزل الكوفة الكوفة كلها حصباء ورملة محراء خمتلطتني مث نزل عليه 

عبد اهللا وشرحبيل فارحتل زهرة عند ذلك حنو املدائن ملا انتهى إىل برس لقيه هبا بصبهري يف مجع فناوشهم زهرة 
  فهزمهم وهربوا إىل بابل وهبا فالة القادسية

رؤسائهم وكان زهرة قطعنا بصبهري يوم برس فمات من طعنته بعدما حلق ببابل وأقبل عند ذلك بسطام  وبقايا
دهقان برس فاعتقد من زهرة وعقد له اجلسور وآتاه خبرب الذين جتمعوا ببابل وقدموا على أنفسهم الفريزان فكتب 

بن عتبة فقدمهم مث أتبعهم حىت نزل برس  بذلك زهرة إىل سعد فأتاه اخلرب وقد نزل بالكوفة على من هبا مع هاشم
فقدم منها زهرة وأتبعه اآلخرين مث أتبعهم حىت نزلوا على الفريزان ببابل فاقتتلوا فهزموا املشركني يف أسرع من 

لفت الرداء فانطلقوا على وجهني ومل تكن هلم مهة إال اإلفتراق فخرج اهلرمزان حنو األهواز وخرج الفريزان معه 
ى هناوند وهبا كنوز كسرى فأخذها وأكل املاهني وصمد النخريجان ومهران الرازي للمدائن حىت عربا حىت طلع عل

هبرسري إىل جانب دجلة اآلخر مث قطعا اجلسر وخلفا شهريار دهقانا من دهاقني الباب يف مجع بكوثى فقدم سعد 
شهريار وأوائل خيل املسلمني خرج  زهرة بن جوية مث إتبعه اجلنود فساروا إليه فلما التقى بأطراف كوثى جيش

شهريار فنادى أال رجل أال فارس منكم شديد عظيم خيرج إيل حىت أنكلكم به فقال زهرة وكايده لقد أردت أن 
أبارزك فأما إذ مسعت قولك فإين ال أخرج إليك إال عبدا فإن أقمت له قتلك وإن فررت منه فإمنا فررت من عبد مث 



وجي وكان من شجعان بين متيم فخرج إليه مع كل واحد منهما الرمح وكالمها وثيق اخللق أمر أبا نباته نائال األع
إال أن شهريار مثل اجلمل فلما رأى نائال ألقى الرمح ليعتنقه وألقى نائل الرمح ليعتنقه وانتضيا سيفيهما فاجتلدا مث 

وأخذ اخلنجر وأراد حل أزرار درعه اعتنقا فخرا عن دابتيهما فوقع شهريار على نائل كأنه بيت فضعضعه بفخذه 
ليذحبه فوقعت إهبامة يف فم نائل فمضغها فحطم عظمها وأحس منه فتورا فثاوره فجلد به األرض مث قعد على صدره 

  وأخذ خنجره فكشف درعه عن بطنه فطعن يف بطنه وجنبه حىت مات فأخذ فرسه وسواريه وسلبه وانكشف

كوثى حىت قدم عليه سعد فغنم سعد نائال ذلك السلب كله وقال له عزمت أصحابه فذهبوا يف البالد وأقام زهرة ب
عليك يا نائل إال لبست سواريه وقباءه ودرعه وركبت دابته فانطلق فتدرع سلبه مث أتاه يف سالحه على دابته فقال 

  له سعد اخلع سواريك إال أن ترى حربا فالبسهما وكان اول رجل من املسلمني سور بالعراق
أقام سعد بكوثى أياما وأتى املكان الذي حبس فيه إبراهيم عليه السالم بكوثى والبيت الذي كان فيه حمبوسا قالوا ف

فنظر إليه وصلى على رسول اهللا وعلى إبراهيم وعلى أنبياء اهللا صلوات اهللا على مجيعهم وقرأ وتلك األيام نداوهلا 
هبرسري فمضى من كوثى يف املقدمات وتبعته اجملنبات  مث إن سعدا قدم زهرة إىل) آل عمالان  ١٤٠( بني الناس 

وخرج هاشم وخرج سعد يف أثره وقد فل زهرة كتيبة كسرى اليت كانت تدعى بوران حول املظلم مظلم ساباط 
وكان رجاهلا حيلفون كل يوم باهللا ال يزول ملك فارس ما عشنا وملا انتهى هاشم إىل مظلم ساباط وقف لسعد حىت 

إبراهيم ووافق ذلك رجوع املقرط أسد  ٤٤( زله قال أومل تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال حلق به فلما ن
كان كسرى قد ألفه وختريه من أسود املظلم فبادر املقرط الناس حىت انتهى إليهم سعد فنزل إليه هاشم فقتلة فقبل 

  سعد رأسه وقبل هاشم قدميه
جموا ووقفوا فقال ما هلم فقيل له أسد قد منعهم ففرج هاشم الناس وقال املدائين فنظر هاشم إىل الناس وقد أح

وقصد له فثاوره األسد وضربه هاشم فقطع موصله كأمنا اجتلم به غصنا ووقعت الضربة يف خاصرته وقال بعضهم 
  على هامته فقتله

  قالوا وقدم سعد هامشا إىل هبرسري مث ارحتل سعد فنزل على الناس هبا وجعل

قدمون إليها كلما قدمت عليهم خيل وقفوا مث كربوا حىت جنز آخر من كان مع سعد وملانزل سعد على املسلمون املت
هبرسري بث اخليول فأغار على ما بني دجلة إىل من له عهد من أهل الفرات فأصابوا مائة ألف فالح فقال شريزاذ 

سعد عندما أتى بالفالحني فخندق هلم دهقان ساباط وكان قد تلقى زهرة يف طريقه بالصلح وتأدية اجلزية فقال ل
إنك التصنع هبؤالء شيئا إمنا هؤالء علوج ألهل فارس فدعهم إيل حىت يفرق لك الرأى فيهم فكتب عليه بأمسائهم 
ودفعهم إليه فقال هلم شريزاذ انصرفوا أىل قراكم وكتب سعد إىل عمر رمحهما اهللا إنا وردنا هبرسري بعد الذي لقينا 

هبرسري فلم يأتنا أحد لقتال فبثثت اخليول فجمعت الفالحني من القرى واآلجام فرأيك فأجابه عمر إن بني القادسية و
من أتاكم من الفالحني إذا كانوا مقيمني مل يعينوا عليكم فهو أماهنم ومن مل يأتكم ومل يهرب فهو أماهنم ومن هرب 

  فأدركتموهفشأنكم به
دهاقني فدعاهم إىل اإلسالم أو اجلزاء وهلم الذمة واملنعة فرضيوا فلما جاء سعدا الكتاب خلى عنهم وراسله ال

  باجلزية واملنعة ومل يبق يف غريب دجلة إىل أرض العرب سوادي إال أمن واغتبط مبلك اإلسالم واستقبلوا اخلراج
  ةوأقام سعد بالناس على هبرسري شهرين يرموهنم باجملانيق ويدبون إليهم بالدبابات ويقاتلوهنم بكل عد



قال بعضهم وكان سعد عندما نزهلا وعليها خنادقها وحرسها وعدة احلرب استصنع شريزاذ اجملانيق فنصب على 
  أهلها عشرين منجنيقا فشغلهم هبا

وكان األعاجم والعرب مطيفني هبم ورمبا خرجوا ميشون على املسنيات املشرفة على دجلة يف مجاعتهم وعدهتم لقتال 
فكان آخر ما خرجوا يف رجالة وناشبة وجتردوا للحرب وتتابعوا على الصرب فقاتلهم املسلمني فال يقومون هلم 

املسلمون فكذبوا وتوالوا وكانت على زهرة بن اجلوية يومئذ درع مفصومه فقيل له لو أمرت هبذا الفصم فسرد 
م مث أتاين من هذا الفصم فقال ومل فقالوا إنا خناف عليك منه فقال إين لكرمي على اهللا أن ترك سهم فارس اجلند كله

حىت يثبت يف فكان أول رجل من املسلمني أصيب يومئذ بنشابة فثبتت فيه من ذلك الفصم فقال بعضهم إنزعوها 
عنه فقال دعوين فإن نفسي معي ما دامت يف لعلي أن أصيب فيهم بطعنة أو بضربة أو خطوة فمضى حنو 

يط به فقتل وانكشفوا وسيأيت بعد من أخبار زهرة بن العدوفضرب بسيفه شهربراز من أهل اصطخر فقتله وأح
اجلوية وآثاره يف الوقائع اليت الشك يف كوهنا بعد هذه ما يوهن خرب قتله املذكور آنفا واألوىل حبسب هذا إن شاء 
اهللا أن يكون غري زهرة هو صاحب هذه القصة إذ قد ذكر املدائين أن هاشم بن عتبة قال لزهري بن سليم األزدي 

ل ويقال لغريه ورأى يف درعه فصما إين ال آمن أن تصيبك نشابة يف هذا املوضع فلو سردته قال لئن تركت نشابة قا
  الفارسي جسدي كله إالهذا املوضع إين إذالسعيد مث ذكر حنو ماتقدم فاهللا أعلم

إن امللك يقول لكم  وقال أنيس بن احلليس بينا حنن حماصرون هبرسريبعد زحفهم وهزميتهم أشرف علينا رسول فقال
هل لكم إىل املصاحلة على أن لنا ما يلينا من دجلة وجبلها ولكم ما يليكم من دجلة إىل جبلكم أما شبعتم ال أشبع 

  اهللا بطونكم فبدر الناس أبو مفزر األسود بن قطبة وقد أنطقه

و وال حنن فرجع الرجل ورأيناهم اهللا عز وجل مبا ال يدري ما هو وال حنن فأجابه بالفارسية وال يعرف منها شيئا ه
يقطعون إىل املدائن فقلنا يا أبا مفزر ما قلت له قال ال والذي بعث حممدا باحلق ما أدري ما هو وإال أين علتين 

سكينة وأرجو أن أكون أنطقت بالذي هو خري وانتاب الناس يسألونه حىت مسع بذلك سعد فجاءنا فقال يا أبا مفزر 
م هلراب فحدثه مبثل حديثه إيانا فنادى يف الناس مث هند هبم فما ظهر على املدينة أحد وال خرج ما قلت له فواهللا إهن

إلينا إال رجل نادى باألمان فأمناه فقال ما بقي أحد فيها فما مينعكم فتسورها الرجال وافتتحناها فما وجدنا فيها 
ل ألي شيء هربوا فقال بعث إليكم امللك شيئا والأحدا إال أسارى أسرناهم خارجا منها فسألناهم وذلك الرج

يعرض عليكم الصلح فأجبتموه أنه اليكون بيننا وبينكم صلح أبدا حىت نأكل عسل أفريذون بأترج كوثى فقال 
امللك واويلة أال أرى املالئكة تكلم على ألسنتهم ترد علينا وجتيبنا عن العرب وواهللا لئن مل يكن كذلك ما هو إال 

  هذا الرجل لننتهي فأرزوا إىل املدينة القصوىشيء ألقي علي يف 
قالوا وملا دخل سعد واملسلمون هبرسري أمر هبا فثلمت وحتول العسكر إليها والح هلم وذلك يف جوف الليل القصر 

  األبيض فقال ضرار بن اخلطاب اهللا أكرب أبيض كسرى هذا ما وعد اهللا رسوله وتابعوا التكبري حىت أصبحوا
  عمرو وقال القعقاع بن

  أمل يأتيك واألخبار تنمي
  وتصعد يف امللمعة الفياف

  توافينا ومنزلنا مجيعا
  أمام اخليل بالسمر الثقاف



  قسمنا أرضهم قسمني حىت
  نزلنا مثل منزهلم كفاف

  دعاء ما دعونا آل كسرى
  وقد هم املرازب بانصراف
  وما أن طبهم جنب ولكن
  رميناهم بداعية ذعاف
  فتحنا هبرسري بقول حق

  ا ليس من سجع القوايفأتان
  وقد طارت قلوب القوم منا

  وملوا الضرب بالبيض اخلفاف

الوافر وملا نزل سعد هبرسري وهي املدينة الدنيا من املدائن طلب السفن ليعرب بالناس إىل املدينة القصوى منها فلم 
بقاء على املسلمني ودجلة قد يقدر على شيء ووجدهم قد ضموا السفن فأقاموا أياما يريدونه على العبور فيمنعه اإل

طما ماؤها يتدفق جانباها فريوى أنه بينا سعد واملسلمون كذلك إذ مسعوا ليال قائال يقول يا معشر املسلمني هذه 
املدائن قد غلقت أبواهبا وغيبت السفن وقطعت اجلسور فما تنتظرون فربكم الذي حيملكم يف الرب هو الذي حيملكم 

إىل العبور فأتاه قوم من العجم ممن قد اعتقد منه ذمة فقالوا ندلك على موضع أقل غمرا  يف البحر فندب سعد الناس
  من هذا فدلوه على ديلمايا

وقيل إن سعدا رأى رؤيا كأن خيول املسلمني اقتحمت دجلة فعربهتا وقد أقبلت من املد بأمر عظيم فعزم على تأويل 
الناس فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال إن عدوكم قد اعتصم  رؤياه على العبور ويف سنة جود صيبها متتابع فجمع

منكم هبذا البحر فال ختلصون إليهم معه وهم خيلصون إليكم إذا شاءوا فيناوشونكم يف سفنهم وليس وراءكم شيء 
اد ختافون أن تؤتوا منه فقد كفاكموهم أهل األيام واعطوا ثغورهم وأفنوا ذادهتم وقد رأيت من الرأي أن تبادروا جه
العدو بنياتكم قبل أن حتصدكم الدنيا أال إين قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم فقالوا مجيعا عزم اهللا لنا ولك 

على الرشد فافعل فقال من يبدأ وحيمي لنا الفراض حىت يتالحق به الناس لكيال مينعوهم اخلروج فانتدب له عاصم 
  جداتبن عمرو أول الناس وانتدب معه ستمائة من أهل الن

واستعمل عليهم عاصما فسار فيهم حىت وقف على شاطيء دجلة فقال من ينتدب معي لنمنع الفراض من عدوكم 
حىت تعربوا فانتدب له ستون فجعلهم نصفني على خيول إناث وذكور ليكون أسلس لعوم اخليل مث اقتحموا دجلة 

اهبا وقرطوها أعنتها وشدوا عليهم أسلحتهم واقتحم بقية الستمائة على أثرهم وقد شدوا على خيوهلم حزمها وألب
فلما رأهتم األعاجم وما صنعوا أعدوا للخيل اليت تقدمت خيال مثلها فاقتحموا إليهم دجلة فلقوا عاصما يف 
السرعان وقد دنا من الفراض فقال الرماح الرماح أشرعوها وتوخوا العيون فالتقوا فاطعنوا يف املاء وتوخى 

وا حنو الرب واملسلمون يشمسون هبم خيلهم حىت ما ميلكون منها شيئا فلحقوا هبم يف الرب املسلمون عيوهنم فتول
فقتلوا عامتهم وجنا باقيهم عورانا ونزلت باملسلمني خيوهلم حىت انتقضت على الفراض وتالحق باقي الستمائة 

  بأوائلهم الستني غري متعتعني
ني زمرا الزمرة األوىل تسعة فيهم عاصم والثانيه مثانيه عشر ويروى أن أولئك الستني خرجوا يومئذ من دجلة منقطع



  والثالثه ثالثة وثالثون ويومئذ مسيت كتيبة عاصم هذه كتيبة األهوال ملا رأى منهم يف املاء والفراض
وملا رأى سعد عاصما على الفراض وقد منعها أذن الناس يف االقتحام وقال قولوا نستعني باهللا ونتوكل على اهللا 

نا اهللا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وتالحق عظم اجلند فركبوا اللجة وأعترضوا دجلة حسب
وإهنا ملسودة تزخر هلا حدب يقذف بالزبد فكان أول من اقتحم سعد ابن أيب وقاص مث اقتحم الناس وقد قرنوا أنثى 

  وطبقوا دجلة خيال ودواب ورجاال حىت مابكل حصان يتحدثون على ظهورها كما يتحدثون على األرض 
ا يرى املاء من الشاطئ أحد وسلمان الفارسي يساير سعدا حيدثه وواملاء يطفوا هبم واخليل تعوم فإذا أعيا فرس 

استوى قائما يستريح كأنه على األرض فقال قيس بن أيب حازم إين ألسري يف دجلة يف أكثر مائها إذنظرت إىل فارس 
  ف ما يبلغ املاء حزامهوفرسه كأنه واق

  )فصلت  ١٤( وقال بعضهم مل يكن باملدائن أمر أعجب من ذلك فقال سعد ذلك تقدير العزيز العليم 
ويف روايه أنه قال لسلمان وهو يسايره يف املاء واهللا لينصرن اهللا وليه وليظهرن اهللا دينه وليهزمن عدوه إن مل يكن يف 

ل سلمان يا أبا إسحاق اإلسالم جديد ذلل اهللا لكم البحر كما فرقه وذهللا اجليش بغي أو ذنوب تغلب احلسنات فقا
لبين إسرائيل والذي نفس سلمان بيده لتخرجن منه أفواجا كما دخلتموه أفواجا فخرجوا منه كما قال سلمان مل 

  يفقدوا شيئا ومل يغرق فيه أحد
رس له شقراء كأين أنظر إليها عريا تنفض قال أبو عثمان النهدي إال رجال من بارق يدعى غرقدة زل عن ظهر ف

عرفها والغريق طاف فثىن القعقاع بن عمرو عنان فرسه إليه فجره حىت عرب فقال البارقي وكان من أشد الناس 
  أعجزت األخوات أن يلدن مثلك يا قعقاع وكانت للقعقاع فيهم خؤوله
ء شيء إال قدح كانت عالقته رثة فانقطعت وقال بعض رجال سيف بن عمر إنه مل يذهب للمسلمني يومئذ يف املا

  فذهب به املاء فقال الرجل
الذي كان يعاوم صاحب القدح معريا له أصابه القدر فطاح فقال إين ألرجوا واهللا أن ال يسلبين اهللا قدحي من بني 

د ضربت أهل العسكر وإذا رجل من املسلمني ممن تقدم ليحمي الفراض قد سفل حىت طلعت عليه أوائل الناس وق
الرياح واألمواج القدح حىت وقع إىل الشاطيء فتناوله برحمه فجاء به إىل العسكر فعرفه فعرفه صاحبه فأخذه وقال 
لصاحبه الذي كان يعاومه أمل أقل لك فريوى أن عمر رمحه اهللا بلغه ما كان قال له صاحبه أوال فأنكره وأرسل إليه 

  أنت القائل أصابه القدر فطاح تفجع مسلما
  قال األسود بن قطبة أبو مفزر يرجتز يومئذو

  يا دجل إن اهللا قد أشجاك
  هذي جنود اهللا يف قراك
  فلتشكري الذي بنا حباك
  وال تروعي مسلما أتاك

  الرجز
  وقال عاصم بن عمرو يف ذلك
  أال هل أتاها ان دجلة ذللت
  على ساعة فيها القلوب تقلب
  ترانا عليها حني عب عباهبا



  ج تصوبتباري إذا جاشت مبو
  نفينا هبا كسرى عن الدار فانتوى
  ألبعد ما ينوي الركيك املرقب

  الطويل

قال وفجأ املسلمون أهل فارس من هذا العبور بأمر مل يكن يف حسباهنم فأجهضوهم وأعجلوهم عن محل أمواهلم 
هبرسري وخرجوا  وخرجوا هرابا وقد كان يزدجرد خرج قبلهم إىل حلوان فنزهلا بعد ان قدم إليها عياله حني أخذت

معهم مبا قدروا عليه من حر متاعهم وخفيفه وبالنساء والذراري وما قدروا عليه من بيت املال وتركوا يف اخلزائن 
  من الثياب واملتاع واآلنية واأللطاف واألدهان ما ال يدري ما قيمته وخلفوا ما كانوا أعدوا للحصار

سلمون املدائن واستولوا على ذلك كله فكان أول من دخلها من البقر والغنم وكل األطعمه واألشربه فدخل امل
كتيبة األهوال مث تبعتها اخلرساء كتيبة سعد فأخذوا يف سككها اليلقون أحدا وال حيسونه إال ما كان يف القصر 

 األبيض فأحاطوا هبم ودعوهم فاستجابوا لسعد على اجلزاء والذمة ويرجع إليها أهل املدائن على مثل عهدهم ليس
يف ذلك ما كان آلل كسرى ومن خرج معهم ونزل سعد القصر األبيض وسرح زهرة يف آثار القوم إىل النهروان 

  فانتهى إليها وسرح مقدار ذلك يف طلبهم من كل وجه
وقال حبيب بن صبهان ملا عرب املسلمون دجلة جعل أهل فارس وهم ينظرون إليهم يعربون يقول بعضهم لبعض 

  بالعربية إنكم واهللا ما تقاتلون اإلنس وإمنا تقاتلون اجلن بالفارسية ما تفسريه

قالوا وما زالت محاة أهل فارس يقاتلون على ماء الفراض مينعون املسلمني من العبور حىت ناداهم مناد عالم تقتلون 
وانتهى إىل  أنفسكم فواهللا ما يف املدائن من أحد فأهنزموا وأقتحمتها اخليول عليهم وملا دخلها سعد فرأى خلوهتا

إيوان كسرى أقبل يقرأ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كرمي ونعمه كانوا فيها فاكهني كذلك وأورثناها 
وصلى فيه صالة الفتح وال تصلى مجاعة فصلى مثاين ركعات ال يفصل بينهن ) الدخان  ٢٨ - ٢٥( قوما آخرين 

لم ميتنع هو وال املسلمون يعين من الصالة فيه ألجلها واختذ اإليوان مسجدا وفيه متاثيل اجلص رجال وخيل ف
وتركوها على حاهلا وامت سعد الصالة يوم دخلها ألنه أراد املقام هبا وباملدائن كانت أول مجعة مجعت بالعراق يف 

الصفر سنة ست عشرة ووكل سعد باألقباض من جيمعها وأمره جبمع ما يف القصر واإليوان ومنازل كسرى وسائر 
  ر وإحصاء ما يأتيه بهالدو

الطلب وقد كان اهل املدائن تأهبوا عند املدائن للغارة مث طاروا يف كل وجه فما أفلت أحد منهم بشيء وال خبيط 
  أحل عليهم الطلب فتنفذوا ما يف أيديهم ورجعوا مبا أصابوا من األقباض فضموها إىل ما قد مجع

اب تركيه مملوءه سالال خمتمة بالرصاص فما حسبناها إال طعاما وقال حبيب بن صهبان دخلنا املدائن أتينا على قب
  فإذا هي آنية الذهب والفضة وقسمت بعد بني الناس

قال ولقد رأيت الرجل يطوف ويقول من معه بيضاء بصفراء وأتينا على كافور كثري فما حسبناه إال ملحا فجعلنا 
  نعجن به حىت وجدنا مرارته يف اخلبز

ر قال خرج زهرة يعين ابن اجلوية يف املقدمة يتبعهم حىت انتهى إىل جسر النهروان وهم عليه وعن الرفيل بن ميسو
فازدمحوا فوقع بغل يف املاء وعجلوا عنه مث كلبوا عليه فقال زهرة أقسم باهللا إن هلذا البغل لشانا ما كلب القوم عليه 



ء فترجل حىت إذا أزاحهم أمر أصحابه فاحتملوا وال صربوا للسيوف هبذا املوقف الضنك بعدما أرادوا تركه إال لشي
البغل مبا عليه حىت أدوه إىل األقباض ما يدرون ما عليه وإذا الذي عليه حلية كسرى ثيابه وخرزاته ووشاحه ودرعه 

  اليت كان فيها اجلوهر وكان جيلس فيها للمباهاة
يل عنهما بالنشاب فما بقي معهما غري وقال الكلج الضيب كنت فيمن خرج للطلب فإذا أنا ببغالني قد ذبا اخل

نشابتني فلتظظت هبما فاجتمعا وقال أحدمها لصاحبه إرمه وأمحيك أو أرميه وحتميين فحمى كل واحد منهما صاحبه 
حىت رميا هبما مث إين محلت عليهما فقتلتهما وجئت بالبغلني ما أدري ما عليهما حىت بلغتهما صاحب األقباض فإذا 

به الرجال وما كان يف اخلزائن والدور فقال على رسلك حىت ننظر ما معك فحططت عنهما فإذا  هو يكتب ما يأتيه
  سفطان على أحد البغلني فيهما تاج كسرى مفسخا وكان الحتمله إال

أسطوانتان وفيهما اجلوهر وعلى اآلخر صفطان فيهما ثياب كسرى اليت كان يلبس من الديباج املنسوج بالذهب 
  وغري الديباج منسوجا منظوما املنظوم باجلوهر

قالوا وخرج القعقاع يومئذ يف الطلب فلحق بفارسي حيمي الناس فاقتتال فقتله القعقاع وإذا معه جنبية عليها عيبتان 
وغالفان يف أحدمها مخسة أسياف ويف اآلخر ستة ويف العيبتني أدراع درع كسرى ومغافره وساقاه وساعداه ودرع 

لنعمان ودرع داهر ودرع سياوخش ودرع هبرام شوبني وكانوا استلبوا ما مل يرثوا منها هرقل ودرع خاقان ودرع ا
مما استلبوا أيام غزاهتم خاقان وهرقل وداهر وأما النعمان وهبرام فحني هربا وخالفا كسرى ويف أحد الغالفني سيف 

ك الدروع فجاء القعقاع كسرى وهرمز وكسويت قباذ وفريوز ويف اآلخر سيوف سائر من نسبت إليه دروع من تل
بذلك كله إىل سعد فقال له إختر أحد هذه األسياف فاختار سيف هرقل وأعطاه إياه معه درع هبرام ونفل سعد 

سائر ذلك يف اخلرساء كتيبته إال سيف كسرى والنعمان فإنه بعث هبما إىل عمر يف األمخاس مع حلي كسرى وتاجه 
  عرب ملعرفتهم هباوثيابه لريى ذلك املسلمون ولتسمع به ال

وقال عصمة الضيب خرجت فيمن خرج يطلب فأخذت طريقا مسلوكا فإذا عليه محار فلما رآين حث محاره فلحق 
آخر قدامه فماال وحثا محاريهما فانتهينا إىل جدول قد كسر جسره فثبتا حىت أتيتهما مث تفرقا ورماين أحدمها 

مارين فأتيت هبما صاحب األقباض فنظر فيما على أحدمها فإذا فألظظت به حىت قتلته وأفلت اآلخر فرجعت إىل احل
  سفطان يف أحدمها فرس من ذهب مسروج بسرج من فضة على ثغره ولببه الزمرد والياقوت منظومني على

على الفضة وجلام كذلك وفارس من فضة مكلل باجلوهر وإذا يف اآلخر ناقة من فضة عليها شليل من ذهب وبطان 
ذهب وكل ذلك منظوم بالياقوت وإذا عليها رجل من ذهب مكلل باجلوهر كان كسرى  من ذهب وزمام من

  يضعهما إىل إسطوانيت التاج

وعن أيب عبيدة العنربي قال ملا هبط املسلمون باملدائن ومجعوا األقباض أقبل رجل حبق فدفعه إىل صاحب األقباض 
ا قط مث قالوا له هل أخذت منه شيئا فقال أما واهللا لوال اهللا فقال هو والذين معه ملا نظروا إىل ما فيه ما رأينا مثل هذ

ما أتيتكم به فعرفوا أن للرجل شأنا فقالوا من أنت فقال ال واهللا ال أخربكم لتحمدوين وال غريكم ليقرظوين ولكين 
  أمحد هللا وأرض بثوابه فأتبعوه رجال حىت أتى إىل أصحابه فسأل عنه فإذا هو عامر ابن عبد قيس

ى أن سعدا رمحه اهللا قال حني رأى ما رأى من ورع الناس وكوهنم مل يتعلق على أحد منهم بغلول فيما مجعوا ويرو
من الغنائم واهللا إن هذا اجليش ألهل أمانة ولوال ما سبق ألهل بدر ما فضلتهم عليهم ولقد نالت الدنيا من رجال 

  من أهل بدر حني أصابوها



  ي الإله إال هو ما أطلعنا على أحد من اهل القادسية يريد الدنيا مع اآلخرةوقال جابر بن عبد اهللا واهللا الذ
قال بعضهم ولقد كانوا خيافون قيس بن مكشوح وعمرو بن معدي كرب وطليحة بن خويلد وأشباههم على 

  الغلول فما تعلق على أحد منه بشيء يكرهونه وال أرادوا الدنيا
  منطقته وزبرجه قال إنوملا قدم على عمر رمحه اهللا بسيف كسرى و

  أقواما أدوا هذا لذووا أمانة فقال علي رضي اهللا عنه إنك عففت فعفت الرعية
قالوا وملا اجتمعت الغنائم وتراجع الطلب قسم سعد بني الناس فيئهم بعدما مخسه فأصاب الفارس إثنا عشر ألفا 

قال كانوا بني أهل األيام وأهل القادسية وكلهم كان فارسا ليس فيهم راجل وكانت اجلنائب يف املدائن كثرية وي
الذين مل يشهدوا األيام وبني من حلق هبم يف ثالث من غري أهل األيام بالقادسية وبني أهل الروادف ستني ألفا وقسم 
سعد دور املدائن بني الناس واوطنوها وكان الذي ويل القبض عمرو بن عمرو املزين والذي ويل القسم سلمان بن 

  ربيعة
الشعيب بعث سعد إىل العياالت فأنزهلم الدور ملا قسمها وفيها املرافق فأقاموا باملدائن حىت فرغوا من جلوالء  وقال

  وحلوان وتكريت واملوصل مث حتولوا إىل الكوفة بعد

قالوا ومجع سعد اخلمس وأدخل فيه كل شيء أراد أن يعجب به عمر من ثياب كسرى وحليه وسيفه وحنو ذلك 
اس يف أهل البالء ومل جيهدها وفضل بعد القسم بني الناس وإخراج اخلمس القطف فلم يعتدل فقال ونفل من األمخ

للمسلمني هل لكم يف أن تطيب أنفسنا عن أربعة أمخاسه ونبعث به إىل عمر فيضعه حيث يرى فإنا ال نراه يتفق وهو 
الوجه والقطف هو هبار كسرى ثقل عليهم  بيننا قليل وهو يقع من أهل املدينة موقعا فقالوا نعم فبعث به على ذلك

أن يذهبوا به فتركوه باملدائن فأصابه املسلمون وكان بساطا واحدا ستني ذراعا يف ستني ذراعا فيه طرز كالسور 
  وفصوص كاألهنار ويف خالل ذلك كالدير يف حافاته كاألرض املزروعة واألرض

هب ونواره بالذهب والفضة وأشباه ذلك وكانوا يعدونه للشتاء املبقلة بالنبات يف الربيع من احلرير على قضبان الذ
إذا ذهبت الرياحني فكان إذا أرادوا الشراب شربوا عليه فكاهنم يف رياض وكانت العرب تسميه القطف فبعث به 

سعد مع األمخاس إىل عمر رضي اهللا عنه مع بشري بن اخلصاصية فلما قدم عليه نفل من اخلمس اناسا وقال إن 
اس ينفل منها من شهدها ومن غلب من أهل البالء فيما بني اخلمسني وال أرى القوم جهدوا اخلمس مث قسم األمخ

اخلمس يف مواضعه مث قال أشريوا علي يف هذا القطف فأمجع ملؤهم على أن قالوا قد جعلوا ذلك لك فراء رأيك إال 
كما قالوا ومل يبق إال التروية إنك إن تقبله اليوم على ما كان من علي رضي اهللا عنه فغنه قال يا أمري املؤمنني األمر 

  هذا مل تعدم يف غد من يستحق به ما ليس له قال صدقتين ونصحتين
ويف رواية أن عمر رضي اهللا عنه استشارهم فيه فمن بني مشري بقبضه وآخر مفوض إليه وآخر مرفق فقام علي 

ل مل جتعل علمك جهال ويقينك شكا إنه ليس لك من الدنيا إال رضي اهللا عنه حني رأى عمر تأىن حىت انتهي إليه فقا
ما أعطيت فأمضيت أو لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت قال صدقتين فقطعه فقسمه بني الناس فأصاب عليا قطعة 

  منه فباعها بعشرين ألفا وما هي بأجود تلك القطع

ن يستحق مأمثا بك صرفه إىل سعد وكتب إليه أن وذكر املدائين أن عمر حني قال له علي إن قبلته مل تعدم بعدك م
  بعه واقسم مثنه على من أفاءه اهللا عليهم

قال رجال سيف وملا أتى عمر حبلى كسرى وزيه يف املباهاة ويف غري ذلك وكانت له عدة أزياء لكل حالة زي قال 



  شبعلي مبحلم وكان أجسم عريب يومئذ بأرض املدينة فألبس تاج كسرى على عمودين من خ
وصب عليه أوشحته وقالئده وثيابه وأجلس للناس فنظر إليه عمر ونظر إليه الناس فرأوا أمرا عظيما من أمر الدنيا 

وفتنتها مث قام عن ذلك فألبس زيه الذي كان يلبسه فنظروا إىل مثل ذلك يف غري نوع حىت أتى على األزياء كلها مث 
وضعه مث قال واهللا غن أقوما ادوا لذووا أمانة ونقل سيف كسرى  ألبسه سالحه وقلده سيفه فنظروا إليه يف ذلك مث

حملما هكذا وقع ذكر حملم يف هذا احلديث وال أعرف وال أعلم يف ذلك الصدر من امسه حملم إال حملم بن جثامة 
قود وقصته يف الدم الذي أصابه والعفو عند وجوب ال} صلى اهللا عليه وسلم{ويقال إنه تويف على عهد رسول اهللا 

  ملا مثل بني يديه قصة مشهورة} صلى اهللا عليه وسلم{ودعاء النيب 
  فاهللا أعلم} صلى اهللا عليه وسلم{وقد قيل إنه عاش بعد النيب 

  وكذلك قيل إن الذي ألبسه عمر سواري كسرى هو سراقة بن مالك املدجلي
قال لسراقة بن مالك كيف } وسلمصلى اهللا عليه {وروى سفيان بن عيينة عن أيب موسى عن احلسن أن رسول اهللا 

بك إذا لبست سواري كسرى قال فلما أتى عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة فألبسه إيامها وكان 
سراقة رجال أزب كثري شعر الساعدين وقال له ارفع يديك فقل احلمد هللا اهللا أكرب احلمد هللا الذي سلبهما كسرى 

لناس وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابيا من بين مدجل ورفع هبا عمر بن هرمز الذي كان يقول أنا رب ا
  صوته

وذكر أبو احلسن املدائين يف فتوح العراق خرب املدائن فخالف فيه كثريا مما تقدم وزاد ونقص وسأذكر من ذلك ما 
من احلديث للحاجة حيسن ذكره على سبيل اإلختصار والتوخي حلذف ما يكون ذكره تكرارا إال ما يعتاض فضله 

  إليه

فمن ذلك أن يزدجرد ملا غلب سعد على مدينة هنرسري واعتقد أهل غريب دجلة منه الذمة نقل خزائنه وأمواله 
  ودواوينه إىل حلوان وأقام يف اإليوان يف

 قائال يقول مقاتلته وسعد واملسلمون يف دير املنازل فبينما هم به ودجلة قد طماها ماؤها يتدفق جانباها إذ مسعوا ليال
يا معشر املسلمني هذه املدائن قد غلقت أبواهبا وغيبت السفن وقطعت اجلسور فما تنتظرون فربكم الذي حيملكم 
يف الرب حيملكم يف البحر فندب سعد الناس إىل العبور مث ساق احلديث يف ركوهبم دجلة على ظهور خيلهم حنوا مما 

ن فرأوا بناء أبيض فقال ضرار اهللا أكرب أبيض املدائن ورب الكعبة تقدم مث قال ونظر ضرار بن اخلطاب واملسلمو
وهرب أهل املساحل حني عرب املسلمون واعروها وقالوا هؤالء من السماء وخرج أهل الرومية ومن كان فيها من 

لة تقاتل األساورة معهم الفيلة فقاتلهم املسلمون فكانت الفيلة هتم يف وجوه اخليل واملسلمون قليل ليست هلم رجا
عن خيلهم فكانت اخليل تنفر فأتى رجل سعدا فقال تؤمنين على نفسي وأهلي ومايل وأدلك على ما ترد به الفيلة 
قال نعم قال اخلنازير قال وأىن يل هبا قال انا أجيئك هبا فجاءه خبنازير فضربت فجعلت تقيع يف وجوه الفيلة فولت 

طريق فلما دنا منه املسلمون ضرب فرسه ليقدم عليهم فاعتاص واهنزم املشركون فوقف رجل حيميهم واعترض ال
وضربه ليهرب فاعتاص فطعنه رجل من املسلمني فقتله ودخل اآلخرون الرومية ومضى األساورة إىل يزدجرد 
  باإليوان فهرب هو وأساورته ومقاتلته ومسعوا صوتا من ورائهم عالم تقتلون أنفسكم وقد ذهبت مدة ملككم

املدينة العتيقة فمر املسلمون مبجلس لكسرى كان يسمى هبشت إيوان فوقفوا ينظرون إليه وقد ومضى سعد إىل 
تقدم سعد فانطوى عليه فظن أهنم اقتطعوا فسأل عنهم فأخرب فقال لبعض من معه من العجم ما هذا اجمللس قالوا 



دائن إىل سعد فتلقوه جبامات هبشت إيوان قال وما تفسريه قالوا اجلنة فأرسل سعد قوما فأحرقوه وخرج أهل امل
الذهب والفضة مملؤة دنانري ودراهم يسألونه األمان على أن يعطوا اجلزية فقبل ذلك منهم ونزل القصر األبيض 

  وأمر أهل املدائن فعقدوا اجلسر فعرب املسلمون مجيعا وأثقاهلم
ين ميل وكان أكثر العسكرين أهال وإبلهم وحتول سعد فعسكر يف مكانني على الناقوس وعلى هنر أبغش بني العسكر

الذين على هنر أبغش واختذ سعد مسجدا على الناقوس فهو إىل اليوم يسمى مسجد العسكر وصلى فيه علي بن أيب 
  طالب حني قدم املدائن وهو يريد صفني

جزوا عن محله ومل يأخذ سعد من املدينة ومن أهلها إالما كان للملك وأهل بيته وملن هرب وأصابوا يف خزائنهم ما ع
من املتاع وصنوف األطعمة ما اليوصف كثرة فأمر سعد جبمع ذلك فجمع وواله النعمان بن مقرن مث تال أو مل 

  )إبراهيم  ٤٥ - ٤٤( تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم يف مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
  عمروكتب سعد إىل عمر بفتح املدائن وهبرب ابن كسرى فكتب إليه 

أوصيك بتقوى اهللا الذي بتقواه سعد من سعد وبترك تقواه شقي من شقي وقد عرفت بالء اهللا عندنا أيها الرهط أنه 
استقذنا من الشرك وأهله وأخرجنا من عبادة أوثاهنم وهدانا من ضاللتهم وعرفت خمرجنا من عندهم كيف خرجنا 

الواحد العدة منا من بلغ مأمنه منا بلغ جمهودا ومن أقام  وأن الرهط على بعري عليه أنفسهم وزادهم يتعاور اللحاف
يقسم باهللا } صلى اهللا عليه وسلم{يف أرضه أقام مفتونا يف دينه معذبا يف بدنه أشد أهله عليه أقرهبم منه ورسول اهللا 

لتأخذن كنوز كسرى وقيصر يعجب من ذلك من مسعه فأبقاك اهللا حىت وليت ذلك بنفسك فأعرض عن زهرة ما 
أنت فيه حىت تلقى اخلماص الذين ذهبوا يف مشاهلم الصقة بطوهنم بظهورهم ليس بينهم وبني اهللا حجاب مل تفتنهم 

  الدنيا ومل يغتروا هبا فاقتدوا هبديهم وال تضللن أنفسكم وكونوا األمة املمدوحة
عل اخلريات وإقام الصالة وإيتاء املباركة اليت قال اهللا تبارك وتعاىل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم ف

  )أألنبياء  ٧٣( الزكاة وكانوا لنا عابدين 
قال وحصر سعد الرومية تسعة أشهر حىت أكل السنانري والكالب بعضهم فأتى سعدا رجل مستأمن فسأله األمان 

هم املاء يف قناة من دجلة لنفسه وأهله على أن يدله على عورة املدينة فأمنه فدله على جمرى املاء إىل املدينة وكان يأتي
فغورها املسلمون فارحتل أهل الرومية حني انقطع املاء عنهم من ليلتهم ومحلوا ما خف من أمواهلم وخرجوا على 

حامية معهم أتقاهلم فأخذوا طريق خراسان فأتت امرأة منهم سعدا فسألته األمان فأمنها فقالت مل يبق يف املدينة أحد 
هتم بقي قوم ضعفاء فدخلها سعد فأصابوا متاعا كثريا وسالحا وسبيا قليال فبعث خبمس ما من املقاتلة والمن عياال

  أصاب من الرومية وما صاحل عليه أهل املدائن إىل عمر مع بشري بن اخلصاصية
  وذكر من حديث البساط الذي مر ذكره حنوا مما تقدم

رأيت رجال من العجم يشبه الروم فسألين عن وذكر أيضا عن حرملة بن صدقة بإسناده إليه قال غزوت خراسان ف
مسكين فقلت املدائن قال أيها قلت الرومية قال فأين منزلك منها فوصفته له قال هذه داري إين أحدث أصحايب 
عنها وعن حايل وما كنت فيه فيكذبونين ولقد دفنت حني حصرنا العرب يف الدكان اليت على باب الدار عشرة 

فضة كثرية فأغضيت على ما قال واتاذنت أمريي يف القمل فإذن يل فقدمت فاحتفرت آالف درهم وآنية ذهب و
  ذلك املوضع فأصبحت ما قال على ما قال فأحرزته ورجعت إىل مركزي

قال املدائين واقتسم املسلمون الرومية أرباعا فنزلوها ونسبت األرباع إىل قبائل ومعهم فيها غريهم غري أنه قيل ربع 



  جبيلة وأسد وربع خزاعة وربع بقي على ما كان يسمى يف اجلاهلية طسوج هندوان عبد القيس وربع
وكان كسرى أنزله قوما من الزط فهو يسمى بذلك اإلسم إىل اليوم واختذ آل صوحان مسجدا بالرومية واختطت 

ملن هرب مما مل يصاحل عليه القبائل فيما حول اإليوان ونزلوا املدينة العتيقة ومل ينزلوا إال ما كان للملك وألهل بيته و
فاختط حول اإليوان والرومية متيم وسليم وعبس وبكر ومزينة وجهينة ومهدان وثقيف واألنصار ومراد ونزل بنو 
أسد الفارقني ونزل املسلمون اإليوانات وبيوت النريان واملرابط والسكك ودور الضرب والدواوين وصار بستان 

الزمزمة مقابر للمسلمني ونزل حذيفة مربط يزدجرد ونزل سعد القصر األبيض امللك الذي كان يدخله إذا فرغ من 
واملسجد الذي جيتمعون فيه مسجد العسكر على الناقوس فلم يزل املسلمون باملدائن وما حوهلا حىت حتولوا إىل 

مقامهم بعد الكوفة فتركوا خططهم على حاهلا تعرف هبم وأقام قوم اختذوا الضياع بالسواد فلم يتحولوا وكان 
  احلرب سنتني

وذكر أيضا أن سعد بن أيب وقاص كان حني سار إىل املدائن خلف قوما بأرض الكوفة فقسم هلم مع من شهد املدائن 
حني فتحها فقام إليه رجل من هذيل فقال له عمدت إىل فيئنا فأعطيته من مل يشهد وركب إىل عمر فشكا سعدا 

مسعود فقال إن وجدمتاه بالكوفة فال تبينت هبا وإن وجدمتاه خارجا عن  فأرسل عمر عمار بن ياسر وعبد اهللا بن
الكوفة فال تدعاه يدخلها وخذا اخلامت من يده فلقياه بفيني فأخذ أحدمها اخلامت من يده فنظر إىل اآلخر فقال أمر 

  بذلك فقال سعد
  خذيين فجريين ضباع وأبشري

  بلحم امريء مل حيضر اليوم ناصره
  الطويل
ين أدخل الكوفة قاال ال فقطعا به الفرات من دير األعور فلما قدم على عمر قال أين اهلذيل فقام فقال ما قال دعو

  يقول هذا قال سعد صدق قال ارجع فخذه منهم مث أقسمه
  وذكر عن عبد اهللا بن سليم وغريه قالوا اجتمع األساورة حبلوان عند

ظهورهم عليهم فتالوموا وقالوا أسلمنا ملكنا وما كنا فيه يزدجرد فذكروا العرب ورثاثة سالحهم وسوء عدهتم و
إىل عصابة مل تكن يف األرض أمة أصغر أمرا عندنا منهم فقال بعضهم ال تعجبوا من هذا فإهنا دولة جاءت قوما ومدة 

لم انقضت عنكم وهذا أمر أراده اهللا واهللا ال يغلب فقال رجل منهم ارفعوا يل كرة فرفعوها فرماها بنشابات ف
خيطئها قال هذا ما ترون من رميي ولقد رأيتين مرة يف بستان أرمي الزنانري جبالهق فما أخطأت بواحدة فقدم العرب 
فهربت وأتبغي رجل فرميته خبمس نشابات فما أصبته ودعا رجل بقوسه فرما بنشابة يف حائط لنب فغيبها إىل قريب 

قال ترون رميي وضريب قالوا نعم قال فإين رميت رجال يعين من الريش مث اعترض ساقا من شجرة بسيفه فاجتمه مث 
من املسلمني ليس عليه سالح وال ثوب يقيه فأصبت بطنه فما خدشه ولقد ضربت رجال حاسرا أصلع بسيفي هذا 

فخرج من رأسه شبه الدقيق وحدث بعض العجم قال كنت فيمن اهنزم عن العرب فإين ألسري يف عشرة من 
ا إىل هنر ورجل من العرب يسقي فرسه فلما رآنا شد حزام فرسه وأجلمه وركبه ومحل علينا فولينا األساورة إذ إنتهين

وانفردت من أصحايب دهشا وطمع يف فأتبعين حىت صرت يف مؤخر النهر وفرسي أقوى من فرسه فزجرت فرسي 
در ما قال يل حىت سألت بعد فطغى يب النهر ووقف ينظر إيل ال يقدر على العبور فالتفت إليه فقال أوىل لك فلم أ

  وعلمت فما خرج رعب تلك الكلمة من قليب



وذكر بإسناد له إىل عبد اهللا بن معقل بن مقرن املزين قال اصطفى عمر من مال العجم أصنافا مال من هرب ومن 
قتل وكل مال لكسرى أو ألحد من أهل بيته وكل مسيل ماء وكل دير يريد فكان خراج ما اصطفى سبعة آالف 

  ألف حىت كان يوم دير اجلماجم أحرق الديوان فأخذ كل قوم ما يليهم
  قال املدائين وكان املغنم باملدائن والرومية قريبا من مغنم القادسية

  ومما قيل يف ذلك من الشعر قول أيب جبيد نافع بن األسود التميمي يفخر بقومه
  بنو متيم عتاد احلرب قد علموا
  والناهضون إذا فرساهنا ركبوا

  واحلاملون إذا ما أزمة أزمت
  ثقل العشائر إن مجوا وإن ندبوا
  والفاصلون إذا ما خطة جهلت

  عند اجلموع وفيهم تفصل اخلطب
  واملانعون من األعداء دارهم

  عند اهلياج إذا ما اهتزت الطنب
  والواردون على كسرى مدائنه
  قسرا ومن دوهنا حبر له جلب
  حنوى هناهبم واخليل مشعلة

  ومنها حوهلم عصب وسط الديار
  شعث عليها ليوث ما يهجهجها
  عند الصياح هبا عجم وال عرب

  مشس بأيديهم مسر مثقفة
  وكل عضب له يف متنه شطب
  إذا جلوها على األعداء يف فزع

  الحت كأن فوق أيديهم هبا شهب
  البسيط

  وقال أيضا
  وحنن صبحنا يوم دجلة أهلها
  سيوفا وأرماحا وجيشا عرمرما

  لرقاق رءوسهمنراوح بالبيض ا
  إذ الرمي أغرى بيننا فتضرما
  أذقناهم يوم املدائن بأسنا

  صراحا وأسعطنا األالئم علقما
  سقيناهم ملا تولوا إىل الردى
  كؤوسا مألناهن صابا وشربما



  أبيتم علينا السلم مث رجعتمو
  إىل السلم ملا أصبح السلم حمرما

  ويوم يطري القلب من نعراته
  دماربطنا له جأشا وهجنا به 
  دعونا إليه من متيم معاشرا

  جييبون داعيهم وإن كان جمرما
  حيلون يف اليوم الشديد قيامه

  عن الشمس واآلفاق أغرب مظلما
  أال أيها ذا السائل عن عشرييت
  ستخرب عنهم إن سألت لتعلما

  فمهما عقدنا جاز يف الناس حكمنا
  وننقضه منهم وإن كان حمكما

  الطويل
  وقال أيضا

  وم قديسأي يوم لنا كي
  قد تركنا به القنا مرفوضا

  كم سبينا من تاج ملك وأسوار
  ترى يف نطاقه تفضيضا
  وقربنا خري اجليوش شتاء
  وربيعا جممال وغريضا

  ونفرنا يف مثلهم عن تراض
  مل نعرض ومل نذق تغميضا

  مث سرنا من فورنا حنو كسرى
  ففضضنا مجوعه تفضيضا
  وأملنا على املدائن خيال

  ريضاحبرها مثل برهن أ
  وانتثلنا خزائن املرء كسرى
  يوم ويل وحاص منا جريضا

  اخلفيف
  وقال النابغة اجلعدي من كلمة يذكر أيامهم تلك مع كسرى وغريه

  فمضت كتائبنا إليه عنوة
  حىت حللنا حيث ينخرق الصبا

  نرمي مدينته وحنطم مجعه



  ونصك رأس عموده حىت انشطا
  ولقيصر أخرى رمينا رمية

  نقطع السداقطعت قرينته كما ا
  واخليل ختفق بني دجلة عنوة

  بالسفح من أقر إىل وادي القرى
  ال قيصر أبدا وال كسرى هبا

  قضى احلديث وكان شيئا فانقضى
  الكامل

  حديث وقعة جلوالء

ذكر سيف عن قيس بن أيب حازم قال أقمنا باملدائن حني هبطناها واقتسمنا ما فيها فأتانا اخلرب بأن مهران قد عسكر 
ء وخندق عليه وأن اهل املوصل قد عسكروا بتكريت فكتب سعد بذلك إىل عمر فأجابه أن سرح هاشم بن جبلوال

  عتبة إىل جلوالء يف اثين عشر ألفا واجعل على مقدمته القعقاع ابن عمرو
وروى من مساه سيف من رجاله أن عمر كتب أيضا إىل سعد لئن هزم اهللا اجلندين جند مهران وجند األنطاق فقدم 

  لقعقاع حىت يكون على حد سوادكم بني السواد واجلبلا
قالوا وكان من حديث جلوالء أن األعاجم ملا انتهوا إليها بعد اهلرب من املدائن وتفرقت الطرق بأهل أذربيجان 

  والباب وبأهل اجلبال وفارس تذامروا وقالوا إن افترقتم مل جتتمعوا أبدا وهذا مكان يفرق بيننا فهلموا
للعرب ولنقاتلهم فإن كان لنا فهو الذي نريد وإن كانت األخرى كنا قد قضينا ما علينا وأبلينا عذرا  فلنجتمع به

فاحتفروا اخلندق واجتمعوا فيه على مهران ونفذ يزدجرد إىل حلوان فنزل هبا ورماهم بالرجال وخلف فيهم 
ل هاشم بالناس من املدائن يف اثين األموال فأقاموا يف خندقهم وقد أحاطوا به احلسك من اخلشب إال طرقهم فض

عشر ألفا فيهم وجوه املهاجرين واألنصار وأعالم العرب فسار إىل جلوالء أربعا حىت قدم عليهم فحاصرهم وأحاط 
هبم فطاوهلم أهل فارس وجعلوا الخيرجون عليهم إال إذا أرادوا وزاحفهم املسلمون مثانني زحفا كل ذلك يعطيهم 

  ني وغلبوهم على حسك اخلشب فاختذوا حسك احلديداهللا الظفر على املشرك

وعن بعض الرواة ان هامشا ملا نزل على مهران جبلوالء جعل يقوم يف الناس ويقول إن هذا منزل له ما بعده وجعل 
سعد ميده بالفرسان حىت إذا كانوا أخريا قال بعضهم لبعض أبلوا اهللا بالء حسنا يتم لكم عليه األجر واملغنم 

 فإنكم ردء املسلمني فالتقوا فاقتتلوا وبعث اهللا عليهم رحيا أظلت عليهم البالد ومل يستطيعوا إال احملاجزة واعلموا هللا
فتهفتت فرساهنم يف اخلندق فلم جيدوا بدا من أن جيعلوا فرضا مما يليهم تصعد منه خيلهم فأفسدوا حصنهم وبلغ 

دخله عليهم أو منوت دونه فلما هندوا الثانية خرج القوم فرموا ذلك املسلمني فنظروا إليه فقالوا ننهد إليهم ثانية فن
حول اخلندق مما يلي املسلمني حبسك احلديد لكيال تقدم عليهم اخليول وتركوا للمجال وجها فخرجوا منه على 

يف الوجه  املسلمني فاقتتلوا قتاال شديدا مل يقتتلوا مثله وال ليلة اهلرير إال أنه كان أكمش وأعجل وانتهى القعقاع
الذي زحف منه إىل باب خندقهم فأخذ به وأمر مناديا فنادى يا معشر املسلمني هذا أمريكم قد دخل خندق القوم 

  فأقبلوا إليه وال مينعكم من بينكم وبينه من دخوله وإمنا



أن هامشا به  فعل القعقاع ذلك ليقوي املسلمني فحملوا محلة مل يقم هلا شيء حىت انتهوا إىل باب اخلندق واليشكون
فإذا هم بالقعقاع قد أخذ به وأخذ املشركون يف اهلزمية مينة ويسرة عن اجملال الذي حبيال خندقهم فهلكوا فيما 
أعدوا للمسلمني فعقرت دواهبم وعادوا رجالة وأتبعهم املسلمون فلم يفلت منهم إال من ال يعد وقتل اهللا منهم 

بني يديه وما خلفه فسميت جلوالء ملا جللها من قتالهم فهي جلوالء يومئذ مائة ألف فجللت القتلى اجملال وما 
  الوقيعة

  وقال بعضهم كان أشقى أهل فارس جبلوالء أهل الري كانوا هبا محاة أهل فارس ففين أهل الري يوم جلوالء

يف عددهم مث  ويف حديث عن حمفز بن ثعلبة وكان شهدها أن أهل فارس ملا رأوا أمداد املسلمني بادروا بقتاهلم توا
وصف من شدة قتاهلم قال حىت أنفذوا النبل وقصفوا الرماح حىت صاروا إىل السيوف والطربزينات وكانوا بذلك 

صدر هنارهم إىل الظهرية وملا حضرت الصالة صلى الناس إمياء حىت إذا كان بني الصالتني خنست كتيبة من كتائب 
اع على الناس فقال أهالتكم هذه قالوا نعم حنن مكلون وهم املشركني وجاءت أخرى فوقفت مكاهنا فأقبل القعق

مرحيون والكال خياف العجز إال أن يعقب فقال إنا حاملون عليهم وجمادوهم وغري كافني عنهم وال مقلعني عنهم 
ن حىت حيكم اهللا بيننا فامحلوا محلة رجل واحد حىت ختالطوهم وال يكذبن أحد منكم فحمل فانفرجوا فما هننه أحد ع

باب اخلندق وألبسهم الليل رواقه فأخذوا مينة ويسرة ونادى منادي القعقاع أين حتاجزون وأمريكم يف اخلندق 
  فحمل املسلمون فأدخل اخلندق فأتى فسطاطا فيه مرافق وثياب وإذا ترس على

حىت صارت إيل إنسان فأنبشه فإذا امرأة كالغزال يف حسن الشمس فأخذها وثياهبا فاديت الثياب وطلبت اجلارية 
  فاختذهتا أم ولد

قالوا وأمر هاشم القعقاع بالطلب فطلبهم حىت بلغ خانقني وأدرك هبا مهران فقتله وأدرك الفريزان فنزل فتوقل يف 
الظراب وخلى فرسه وأصاب القعقاع سبايا فبعث هبن إىل هاشم فكن مما اقتسم واختذن فولدن يف املسلمني فذلك 

  نه كانت أم الشعيب ويقال من القادسيةالسيب ينسب إىل جلوالء وم
ويروى أن عمر رضي اهللا عنه قال وقد بلغه ما أصيب من هؤالء السبايا اللهم إين أعوذ بك من أبناء اجللوليات 

قالوا وملا بلغت اهلزمية يزدجرد سار يف حلوان حنو اجلبل فنزل القعقاع حبلوان يف جند فلم يزل هبا إىل أن حتول سعد 
  املدائن إىل الكوافة فلحق بهبالناس من 

قالوا وكتبوا إىل عمر بفتح جلوالء وبنزول القعقاع حلوان واستأذنوه يف اتباعهم فأىب وقال لو وددت أن بني 
السواد واجلبل سدا الخيلصون إلينا وال خنلص إليهم حسبنا من الريف السواد إين آثرت سالمة املسلمني على 

  األنفال
ء مساقا بينه وبني ما تقدم بعض اختالف وأسنده عن مجاعة مسي منهم قال وبعضهم يزيد وساق املدائين خرب جلوال

على بعض فسقت حديثهم أن يزجرد هرب إىل حلوان فلما فتح سعد الرومية كتب إىل عمر يستأذنه يف البعثة إىل 
عك من املسلمني ابن كسرى فكتب إليه احلمد هللا الذي أذل ابن كسرى وشرده فأقم مبكانك واحذر على من م

  فأقام سعد باملدائن سنتني مل يوجه

أحدا وكتب ابن كسرى إىل اجلبال فجمع املقاتلة فوجههم إىل جلوالء وأمر األساورة واجلنود فنزلوها فاجتمع هبا 
مجع عظيم عليهم خرزادين خرمهر فكتب سعد إىل عمر جبمعهم فكتب إليه أقم مبكانك ووجه إليهم جيشا فإن اهللا 



فعقد سعد هلاشم بن عتبة وندب الناس فانتدب معه } صلى اهللا عليه وسلم{ومتم وعده الذي وعد نبيه ناصرك 
أربعة آالف فيهم طليحة بن خويلد وعمرو بن معدي كرب وفرسان املسلمني فسار فلما كان مبهروذ آتاه دهقاهنا 

قوم قد أعدوا عدة عظيمة وحترزوا  فصاحله على أن يفرش له جريبا دراهم فقبل منه ومضى إىل جلوالء فقدم على
باخلنادق فقاتلوهم قتاال شديدا عن العيال والذراري وكتب هاشم إىل سعد يستمده وأتى املشركون أهل أذربيجان 

مددا فعاجلوهم القتال وكثروهم فجال املسلمون وانكشفوا فناداهم هاشم يا معشر املسلمني أين أما رأيتم ما 
فعطف الناس وعلى امليمنة حجر بن عدي وعلى امليسرة عمرو بن معدي كرب وعلى  خلفتم أتأتون عمر منهزمني

اخليل زهرة بن جوية وعلى الرجال طليحة بن خويلد فاشتد القتال بينهم حىت مضى وقت الظهر فصلى املسلمون 
ال طليحة يومئون إمياء وأحل املشركون عليهم وطلعت كتيبة للمشركني حامية فجازت اخلندق مث طلعت أخرى فق

وعمرو بن معدي كرب يا معشر الفرسان األرض واقرنوا خيولكم ففعلوا وجفوا وأشرعوا الرماح فرجعت اخليل 
عنهم ورموهم بالنشاب فتترسوا فمكثوا بذلك مليا وأشفق املسلمون فحضهم طليحة وزهرة وعمرو فبينا هم على 

د جاءهم يف ألف وأربعمائة فارس وستمائة راجل ذلك إذ مسعوا تكبريا للمسلمني وراءهم فإذا قيس بن مكشوح ق
فاهنزم املشركون قبل أن يصل إليهم وهاجت ريح شديدة أظلمت هلا األرض فتهافت املشركون يف اخلندق وأتبعهم 
املسلمون فانتهوا إىل خنادقهم وقد اجنلت عنهم الظلمة فركبوا أكتافهم فقتلوا منهم مقتله عظيمة وحووا عسكرهم 

ا مل يصيبوا مثله من األموال والسالح واملتاع والسبايا والدواب فجمع ذلك كله إىل هاشم فجاء رجل فأصابوا شيئ
  من آل خارجه بن الصلت بتمثال ناقة من

  ذهب موشحه بالدر وألقاها يف املغنم وجاء
مر بالفتح جمفر بن ثعلبة جبارية وجاء كل رجل مبا صار يف يديه فحمل هاشم ذلك كله إىل سعد فكتب سعد إىل ع

ومبا أصاب من السبايا واستأذنه يف اتباع العجم واملسري إىل اجلبال فكتب إليه عمر رمحه اهللا أقم مكانك عامك هذا 
حىت ننظر واحذر على املسلمني واترك أهل اجلبال ما تركوك فوددت أن بيننا وبني اجلبال سدا من نار الخيلصون 

واد فأقم وال تطلب ما سوى ذلك عامك هذا إال أن ينزل عدوا بقربك إلينا والخنلص إليهم حسبنا من الريف الس
  وأقسم بني املسلمني ما أفاء اهللا عليهم

وكانت الغنائم مثانية عشر ألف ألف فبلغت السهام ثالثة آالف للفرس سهمان وللراجل سهم وقال قوم كانت 
لدواب للفرس سهمان وللراجل سهم فحمل الغنائم ستة وثالثني ألف ألف وكانت السهام ستة آالف ومثانية من ا

  سعد اخلمس مع زياد بن أيب سفيان
ويف كتاب سيف عمن مسي من رجاله قالوا ونفل سعد من أمخاس جلوالء من أعظم البالء ممن شهدها ومن أعظمه 

بعث ممن كان ثابتا باملدائن وبعث باألمخاس مع قضاعي بن عمرو الدؤيل من الذهب والورق واآلنيه والثياب و
بالسيب مع أيب مفزر األسود بن قطبة قال بعضهم وبعث باحلساب مع زياد بن أيب سفيان وكان الذي يكتبه للناس 
ويدوهنم فلما قدموا على عمر كلم زياد عمر فيما جاء به ووصف له فقال له عمر هل تستطيع أن تقوم يف الناس 

يف صدري منك فكيف الأقوى على هذا يف غريك مبثل الذي كلمتين به فقال واهللا ما على األرض شخص أهيب 
فقام يف الناس مبا أصابوا ومبا صنعوا ومبا يستأذنون فيه من اإلنسياح يف البالد فقال عمر رضي اهللا عنه هذا اخلطيب 

  املصقع فقال زياد إن جندنا أطلقوا بأفعاهلم لساين



ء قال عمر واهللا ال جينه سقف بيت حىت أقسمه وعن أيب سلمة قال ملا قدم على عمر رمحه اهللا باألمخاس من جلوال
فبات عبد الرمحن بن عوف وعبد اهللا بن أرقم حيرسانه يف صحن املسجد فلما أصبح جاء يف الناس وكشف عنه 

جالبيبه وهي األمطاع فلما نظر إىل ياقوته وزبرجده وجوهره بكى فقال له عبد الرمحن ما يبكيك يا أمري املؤمنني 
إال موطن شكر فقال عمر واهللا ما ذاك يبكيين وتاهللا ما أعطى اهللا هذا قوما إال حتاسدوا وتباغضوا وال فواهللا إن هذا 

حتاسدوا إال ألقى بأسهم بينهم مث دعا احلسن فيما ذكر املدائين فحثا له مث دعا احلسني فحثا له مث قال ما ترى أن 
  دون الدواوين وفرض وقسمأحنثي هلم حثيا أم نكيل بالصاع قال بل احث هلم ففعل مث 

وذكر املدائين أيضا ان سعدا كتب إىل عمر رمحه اهللا مع زياد يستأذنه يف اتباع املشركني ويصغر أمرهم عنده فكتب 
إليه عمر جاءين كتابك تستأذنين يف إتباع املشركني وسيأيت فيهم أمري وذلك من حق إمامك عليك وإمنا حق املسلم 

عظم اهل اإلسالم حقا عليهم إمامهم وذلك انه ال جتد احدا من الناس صالح أهل األرض على املسلم حبق اهللا وإن أ
يف صالحه إال نيب أو خليفه فاألمر إليك يف إتباعهم يف غري تغرير باملسلمني وانظر ما أجلب الناس به عليك يف 

هنار فتكون يف أعطية العساكر من مال أو كراع أو سالح أو متاع فأقسمه بني من حضر واترك األرضني واأل
املسلمني فإنك إن قسمتها بني من حضرك مل يكن ملن بعدهم شيء وال طوطن ولدا من والده وال متسن أنثى من 

السيب حىت يطيب رمحها والتتخذن مشركا أمينا على املسلمني فإهنم يأخذون الرشوة يف دينهم وال رشوة يف دين اهللا 
القتال فهو رجل من املسلمني وله سهم يف اإلسالم ومن أسلم بعد القتال  وادع الناس فمن استجاب لك وأسلم قبل

وبعد اهلزمية فهو رجل من املسلمني وماله ألهل اإلسالم واألسري إذا أسلم يف أيدي املسلمني فقد أمن على دمه وهو 
  يفء للمسلمني وأقر الفالحني على حاهلم

  فإن رجع فقبلتم منه اجلزية فهو ذمة إال من حاربك أو هرب أو ترك أرضه وخالها فهي لكم
وذكر سيف عن رجاله قالوا كان صلح عمر الذي صاحل عليه أهل الذمة أهنم إن غشوا املسلمني لعدوهم برئت 

منهم الذمة وأن سبوا مسلما أن ينهكوا عقوبة وإن قاتلوا مسلما أن يقتلوا وعلى عمر منعهم وبرى ء عمر إىل كل 
  ذي عهد من معرة اجليش

بعضهم فكان الفالحون للطرق واجلسور األسواق واحلرث والداللة مع اجلزي عن أيديهم على قدر طاقتهم  قال
  وكانت الدهاقني للجزية عن أيديهم والعمارة وعلى كلهم اإلرشاد وضيافة ابن السبيل من املهاجرين

لفا فلما قدم املدينة أتاه عمر يف منزله قال املدائين وشهد عبد اهللا بن عمر جلوالء واشترى من املغنم متاعا بأربعني أ
فقال إلمرأته يا صفية احتفظي مبا جاء به عبد اهللا وال يصلن منه إىل شيء مث قال لعبد اهللا يا عبد اهللا إشتريت من 

فألن يرخصوا عليك مبائة أحب إليهم } صلى اهللا عليه وسلم{غنائم املسلمني فقالوا ابن عمر وصاحب رسول اهللا 
وا عليك بدرهم لك فيما اشتريت رحبا لدرهم درهم فدعا عمر التجار فعرضه عليهم وقال اشتروا فإنه من أن يغل

للمسلمني فتزايدوا حىت بلغ مائة ألف فباعه وأعطى عبد اهللا مثانني ألفا وبعث بالباقي إىل سعد وكتب إليه اقسمه 
  فيمن شهد سنة تسع عشرة

إىل املدائن نزلوا قطائعهم وصار السواد ذمة هلم إىل ما أصفاهم اهللا به وعن رجال سيف قالوا وملا رجع أهل جلوالء 
  من مال األكاسره ومن جل معهم

  وقال القعقاع بن عمرو يذكر نزوله جبلوالء
  من مبلغ عين القبائل مالكا

  وقد أحسنت عند اهلياج القبائل



  فلله جاهدنا ويف الفرس بغية
  وحنن على الثغر املخوف نساجل

  إن أملت ملمة وانتم عتاد
  وجلت علينا يف الثغور اجلالئل
  وهل تذكرون إن نزلنا وأنتم
  منازل كسرى واألمور حوائل
  فصرنا لكم ردئا حللوان بعدما
  نزلنا مجيعا واجلموع نوازل

  فنحن األوىل فزنا حبلوان بعدما
  أرنت على كسرى اإلما واحلالئل

  الطويل
  وقال أبو جبيد يف ذلك
  صبحتويوم جلوالء الوقيعة أ

  كتائبنا تردى بأسد عوابس

  فضضت مجوع الفرس مث أمتهم
  فتبا ألجساد اجملوس النجائس

  وأفلتهن الفريزان جبرعة
  ومهران أردت يوم حز القوانس

  أقاموا بدار للمنية موعد
  ولترب حتثوها خجوج الروانس

  الطويل
  حديث يوم تكريت

جلوالء وأجابه مبا ذكر قبل كتب إليه أيضا باجتماع أهل وكان سعد رمحه اهللا ملا كتب إىل عمر رضي اهللا عنه بأمر 
املوصل إىل األنطاق وإقباله هبم إىل تكريت حىت نزل هبا وخندق عليه ليحمي أرضه فأمر عمر سعدا أن يسرح عبد 

ملدائن اهللا بن املعتم إىل األنطاق وعني ملقدمته وميمنته وميسرته وساقته رجاال مساهم له ففصل عن ذلك عبد اهللا من ا
يف مخسة آالف فسار إىل تكريت حىت ينزل على األنطاق ومعه الروم وإياد وتغلب والنمر وقد خندقوا فحصرهم 

أربعني يوما وتزاحفوا أربعة وعشرين زحفا يف كلها هزم املشركون وال خيرجون خرجة إال كانت عليهم فلما رأت 
كان عبد اهللا بن املعتم وكل بالعرب ليدعوهم إليه وإىل الروم ذلك تركوا أمراءهم ونقلوا متاعهم إىل السفن وقد 

نصرته على الروم رجاال من تغلب وإياد والنمر فكانوا ال خيفون عليه شيئا فأقبلت إليه العيون منهم مبا فعلت الروم 
 وأن وسألوه للعرب السلم وأخربوه أهنم قد استجابوا فأرسل إليهم إن كنتم صادقني فاشهدوا أن ال إله إال اهللا

حممدا رسول اهللا وأقروا مبا جاء به من عند اهللا مث أعملوا مبا نأمركم فردوا إليه رسلهم باإلسالم فأرسل إليهم إذا 
مسعتم تكبرينا فاعلموا أنا قد هندنا إىل األبواب اليت تلينا لندخل عليهم منها فخذوا باألبواب اليت تلي دجلة وكربوا 

فانطلقوا حىت واطؤوهم على ذلك وهند عبد اهللا واملسلمون ملا يليهم وكربوا وكربت وقاتلوا واقتلوا من قدرمت عليه 



  تغلب
وإياد والنمر وقد أخذوا باألبواب فحسب القوم أن املسلمني قد أتوهم من خلفهم فابتدروا األبواب اليت أمامهم 

هم فلم يفلت من أهل اخلندق فأخذهتم سيوف املسلمني مستقبلتهم وسيوف الربعيني الذين أسلموا ليلتئذ من خلف
  إال من أسلم من تغلب وإياد والنمر

وقال سيف كان عمر رضي اهللا عنه قد عهد إىل سعد إن هزم أهل تكريت أن يأمر عبد اهللا بن املعتم بتسريح ربعي 
سرحه بن اإلفكل العنزي إىل احلصنني وربعي هو الذي كان عمر رسم أن يكون على مقدمة عبد اهللا يف هذا الوجه ف

عبد اهللا إىل احلصنني وقال له اسبق اخلرب وسر ما دون القيل وأحي الليل وسرح معه تغلب وإياد والنمر فقدمهم 
وعليهم عتبة بن الوعل أحد بين سعد بن جشم وذو القرط وأبو وداعة بن أيب كرب وابن ذي السنينة قتيل الكالب 

وا يسبقون إىل احلصنني خرب اهلزمية ليغزوا أهلها فلما كانوا وابن احلجري األيادي وبشر بن أيب حوط متساندين فسار
قريبا منها قدموا عتبة بن الوعل فادعى الظفر والنفل والقفل مث الرجال املسمون آنفا واحدا بعد آخر كلما وصل 

ل حىت واحد منهم ذكر مثل ما ذكر عتبة فوقفوا باألبواب وقد أخذوا هبا وأقبلت سرعان اخليل مع ربعي بن اإلفك
اقتحمت احلصنني على أهلهما فكانت إياها فنادوا باإلجابة إىل الصلح فأقام من استجاب وهرب من مل يستجب إىل 

ان أتاهم عبد اهللا بن املعتم فدعا من جل وهرب ووىف ملن أقام فتراجع اهلارب واغتبط مع املقيم وصارت هلم مجيعا 
اهللا عليهم على ان لكل سهم ألف درهم للفارس ثالثة آالف  الذمة واملنعة واقتسم املسلمون بتكريت ما أفاء

وللراجل ألف وبعثوا باألمخاس مع فرات ابن حيان وبالفتح مع احلارث بن حسان وويل حرب املوصل ربعي بن 
  األفكل واخلراج عرفجة بن هرمثة

  ذكر يوم ما سبذان ويوم قرقيسيا

غ سعدا أن آذين ابن اهلرمزان مجع مجعا فخرج هبم إىل السهل وأن ذكروا انه ملا رجع هاشم من جلوالء إىل املدائن بل
أهل اجلزيرة بعثوا جندا إىل هيت فكتب سعد بذلك إىل عمر فكتب إليه أن يبعث ضرارا بن اخلطاب يف جند إىل 

ابن اهلرمزان ويبعث عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد مناف يف جند إىل هيت ورسم لكال اجلندين صاحب 
قدمتيه وجمنبتني وساقه ومساهم فخرج ضرار يف اجلند وقدم صاحب مقدمته حىت انتهى إىل سهل ما سبذان فالتقوا م

مبكان يدعى هبندف فاقتتلوا به فأسرع املسلمون يف املشركني وأخذ ضرار آذين بن اهلرمزان سلما فأسره فاهنزم عنه 
السريوان فأخذ ما سبذان عنوة فتطاير أهلها يف اجلبال جيشه فقدمه فضرب عنقه مث خرج يف الطلب حىت انتهى إىل 

فدعاهم فاستجابوا له وأقام هبا حىت حتول سعد من املدائن فأرسل إليه فنزل الكوفة واستخلف على ما سبذان 
  وكانت إحدى فروج الكوفة

ه حىت نزل هبيت وخرج عمر بن مالك يف جنده سائرا حنو هيت وقدم احلارث بن يزيد العامري وهو املعني ملقدمت
وقد خندقوا عليهم فلما رأى عمر بن مالك امتناع القوم خبندقهم استطال أمرهم فترك األخبية على حاهلا وخلف 
عليهم احلارث بن يزيد حياصرهم وخرج يف نصف الناس يعارض الطريق حىت جاء قرقيسيا يف عرة فأخذها عنوة 

هيت إن هم استجابوا فخل عنهم وإال فخندق على خندقهم فأجاب أهلها إىل اجلزاء وكتب إىل احلارث يف أهل 
خندقا أبوابه مما يليك حىت أرى من رأيي فسمحوا باإلستجابة وانضم اجلند إىل عمر بن مالك واألعاجم إىل أهل 

  بلدهم وقال ضرار بن اخلطاب يذكر ملئقاهم هبندف



  وملا لقينا يف هبندف مجعهم
  تنادوا وقالوا يا صرب وايال قارس

  لنا مجيعا حنن أصرب منكمفق
  وأكرم يف يوم الوغى والتمارس
  ضربناهم بالبيض حىت إذا انثنت
  أقمنا هلا ميال بضرب القوانس
  فولوا سراعا حنو دار أبيهم

  وقد خومروا يوم الوغا بالوساوس
  فما برحت خيلي تقص طريقهم
  وتقتلهم بني اشتباك احلنادس

  الطويل

  ةذكر احلديث عن متصري الكوفة البصر

  وحتول سعد بن أيب وقاص عن املدائن إىل الكوفة وما يندرج مع ذكر البصرة من فتح األبلة
ذكروا أنه جاء عمر رضي اهللا عنه فتح جلوالء وما ذكر بعدها ونزول املسلمني حيث ذكر قبل نزوهلم منها وملا 

بدومت هبا ولقد قدمتم وفود القادسية قدمت الوفود بذلك عليه أنكرهم حني رآهم وقال واهللا ما هيئتكم باهليئة اليت 
  واملدائن وإهنم لكما بدوا فما غريكم قالوا وخومة البالد

فنظر يف حوائجهم وعجل سراحهم وكتب إىل سعد أنبئين مالذي غري ألوان العرب وحلومهم فكتب إليه إن العرب 
ها إال ما وافق إبلها من البلدان خددهم وغري ألواهنم وخومة املدائن ودجلة فكتب إليه عمر إن العرب ال يوافق

فابعث سلمان رائدا وحذيفة وكانا رائدي اجليش فلريتادا منزال بريا حبريا ليس بيين وبينكم فيه حبر وال جسر ومل 
يكن بقي من أمر اجليش شيء إال وقد أسنده عمر إىل رجل فبعث سعد حذيفة وسلمان فخرج سلمان حىت أتى 

  ال يرى شيئا حىت أتى الكوفة وخرج األنبار فسار يف غريب الفرات
حذيفة يف شرقي الفرات ال يرضى شيئا حىت أتى الكوفة فأيت عليها وفيها ديارات ثالث دير حرقة ودير أم عمرو 

ودير سلسله وأخصاص خالل ذلك فأعجبتهما البقعة فنزال فصليا وقال كل واحد منهما اللهم رب السموات وما 
رب الريح وما أذرت والنجوم وما هوت والبحار وما جرت والشياطني وما أظلت ورب األرضني وما أقلت و

  أضلت واخلصاص وما أجنت بارك لنا يف هذه الكوفة واجعله من منزل ثبات فرجعا إىل سعد باخلرب
وذكر املدائين أن الناس اجتووا املدائن بعد ان رجعوا من جلوالء فشكوا ذلك إىل عمر فقال عمر هل تصرب هبا 

  قالوا ال ألن هبا بعوضا قال فإن العرب ال تصرب ببالد ال تصرب هبا اإلبل اخرجوا فارتادوا هبا منزالاإلبل 

قال أبو وائل فخرجنا فأردنا أن ننزل احلرية فقال رجل من أهلها يا معشر املعذبني أال أدلكم على ما ارتفعت عن 
نا بلى فدلنا على الكوفة فاختط الناس ونزلوا البعوضة وتطأطأت عن الثلجة وطعنت يف الربية وخالطت الريف قل

  الكوفة فكتب إىل عمر بذلك
وذكر سيف عمن مساه من رجاله قالوا مصر املسلمون املدائن وأوطنوها حىت إذا فرغوا من جلوالء وتكريت 



معه وأخذوا احلصنني كتب عمر إىل سعد أنت ابعث عتبة بن غزوامن إىل فرج اهلند فلريتد منوال ميصره وابعث 
وابعث بعده عرفجة بن هرمثة واجعل مكانه احلارث } صلى اهللا عليه وسلم{سبعني رجال من أصحاب رسول اهللا 

بن حسان وابعث عاصم بن عمرو وحذيفة بن حمصن وجمزأة ابن ثور واحلصني بن القعقاع فخرج عتبة يف سبعمائة 
ة مث احلصني كل واحد منهم يف سبعمائة مث سعد بن من املدائن وأتبعه عرفجة يف سبعمائة مث عاصم مث حذيفة مث جمزأ

  سلمى يف سبعمائة فساروا حىت أتوا على البصرة اليوم فنزلوها وثبتوا هبا والبصرة كل أرض حجارهتا جص
قالوا وملا نزل أهل الكوفة الكوفة واستقرت بأهل البصرة الدار عرف القوم أنفسهم وثاب إليهم ما كانوا فقدوا مث 

رين استأذنوا يف بنيان القصب فقال عمر رضي اهللا عنه العسكرة أجد حلربكم وأذكى لكم وما أحب إن أهل املص
أن أخالفكم وما القصب قالوا العكرش إذا روي قصب فصار قصبا قال فشأنكم فابنوا بالقصب مث وقع احلريق يف 

فبعث سعد نفرا منهم إىل عمر املصرين وكانت الكوفة أشدمها حريقا فاحترق مثانون عرشا ومل يبق فيها قصبة 
يستأذنونه يف البنيان باللنب وخيربونه عن احلريق وما بلغ منهم وكانوا اليدعون شيئا وال يأتونه إال أمروه فيه فقال 
ابنوا وال يزيدن أحد على ثالثة أبيات وال تطاولوا يف البنيان والزموا السنة تلزمكم الدولة فرجع القوم بذلك إىل 

  الكوفة
عمر إىل عتبة وأهل البصرة مبثل ذلك وعهد عمر إىل الوفد وتقدم إىل الناس أال يرفعوا بنيانا فوق القدر قالوا وكتب 

  وما القدر قال ما ال يقربكم من السرف وال خيرجكم من القصد

ن فأول شيء خط بالكوفة وبين حني عزموا على البناء املسجد فاختط مث قام رجل شديد النزع فرمى عن ميينه وم
بني يديه ومن خلفه وعن مشاله وأمر من شاء أن يبين وراء مواقع تلك السهام وبنوا لسعد دارا حبياله بينهما الطريق 

وجعل فيها بيوت األموال وهي قصر الكوفة اليوم وبىن سعد يف الذي خطوا للقصر قصرا حبيال حمراب مسجد 
املال نقب عليه منه فأخذ من املال وكتب سعد بذلك  الكوفة اليوم وجعل فيه بيت املال وسكن ناحيتة مث إن بيت

إىل عمر ووصف له موضع الدار وبيوت املال من الصحن فكتب إليه عمر أن انقل املسجد حىت تضعه إىل جانب 
  الدار واجعل الدار قبالته فإن للمسجد أهال بالنهار وبالليل وفيهم حصن ملاهلم فنقل املسجد وأراع بنيانه فقال له

من أهل مهذان يقال له روزبة بن بزرمجهر أنا أبنيه لك وأبن لك قصرا وأصلهما ويكون بنيانا واحدا فخط دهقان 
قصر الكوفة على ما خط عليه مث أنشأه من بعض آجر قصر كان لألكاسرة يف ضواحي احلرية على مساحته اليوم 

ت لكنائس لكسرى بغري جمنبات فلم ووضع املسجد حبيال بيوت األموال وكان بنيانه على أساطني من رخام كان
يزل على ذلك حىت بىن زمن معاوية بنيانه اليوم على يدي زياد وملا اراد زياد بناءه دعا بناءين من بنائي اجلاهلية 

فوصف هلم موضع املسجد وقدره وما يزيد من طوله يف السماء وقال أشتهي من ذلك شيئا الأقع على صفته فقال 
سرى ال جييء هذا إال بأساطني من جبال األهواز تنقر مث تثقب وحتشى بالرصاص وبسافيد له بناء قد كان بين لك

احلديد فترفعه ثالثني ذراعا يف السماء مث تسقفه مث جتعل له جمنبات ومواخر فيكون أثبت له فقال هذه الصفة اليت 
  كانت نفسي تنازعين إليها ومل تعربها

يف املسجد األعظم من قبل أن يبنيه زياد وليست له جمنبات وال قال عطاء موىل إسحاق بن طلحة كنت أجلس 
  مواخر فأرى منه دير هند وباب اجلسر

وذكر الطربي عن املدائين أن عمر بن اخلطاب وجه عتبة بن عزوان إىل البصرة سنة أربع عشرة وذكر عن الشعيب 
هللا على إخوانكم احلرية وما حوهلا وقتل قال قتل اخلطاب مهران يف صفر سنة أربع عشرة فقال عمر لعتبة قد فتح ا



عظيم من عظمائها ولست آمن أن ميدهم إخواهنم من أهل فارس فأنا أريد أن أوجهك إىل أرض اهلند والبصرة 
يومئذ تدعى أرض اهلند لتمنع أهل ذلك احليز من إمداد إخوانكم على إخوانكم وتقاتلهم لعل اهللا أن يفتح عليكم 

  ق اهللا ما استطعت واحكم بالعدل وصل الصالة لوقتها وأكثر ذكر اهللافسر على بركة اهللا وات
دهقان من أهل مهذان يقال له روزبة بن بزرمجهر أنا أبنيه لك وأبن لك قصرا وأصلهما ويكون بنيانا واحدا فخط 

يوم قصر الكوفة على ما خط عليه مث أنشأه من بعض آجر قصر كان لألكاسرة يف ضواحي احلرية على مساحته ال
ووضع املسجد حبيال بيوت األموال وكان بنيانه على أساطني من رخام كانت لكنائس لكسرى بغري جمنبات فلم 
يزل على ذلك حىت بىن زمن معاوية بنيانه اليوم على يدي زياد وملا اراد زياد بناءه دعا بناءين من بنائي اجلاهلية 

سماء وقال أشتهي من ذلك شيئا الأقع على صفته فقال فوصف هلم موضع املسجد وقدره وما يزيد من طوله يف ال
له بناء قد كان بين لكسرى ال جييء هذا إال بأساطني من جبال األهواز تنقر مث تثقب وحتشى بالرصاص وبسافيد 
احلديد فترفعه ثالثني ذراعا يف السماء مث تسقفه مث جتعل له جمنبات ومواخر فيكون أثبت له فقال هذه الصفة اليت 

  ت نفسي تنازعين إليها ومل تعربهاكان
قال عطاء موىل إسحاق بن طلحة كنت أجلس يف املسجد األعظم من قبل أن يبنيه زياد وليست له جمنبات وال 

  مواخر فأرى منه دير هند وباب اجلسر

عيب وذكر الطربي عن املدائين أن عمر بن اخلطاب وجه عتبة بن عزوان إىل البصرة سنة أربع عشرة وذكر عن الش
قال قتل اخلطاب مهران يف صفر سنة أربع عشرة فقال عمر لعتبة قد فتح اهللا على إخوانكم احلرية وما حوهلا وقتل 

عظيم من عظمائها ولست آمن أن ميدهم إخواهنم من أهل فارس فأنا أريد أن أوجهك إىل أرض اهلند والبصرة 
نكم على إخوانكم وتقاتلهم لعل اهللا أن يفتح عليكم يومئذ تدعى أرض اهلند لتمنع أهل ذلك احليز من إمداد إخوا

  فسر على بركة اهللا واتق اهللا ما استطعت واحكم بالعدل وصل الصالة لوقتها وأكثر ذكر اهللا
فأقبل عتبة يف ثالمثائة وبضعة عشر رجال وضوى إليه قوم من األعراب وأهل البوادي فقدم البصرة يف مخسمائة 

  ياليزيدون قليال أو ينقصون قل
وذكر من طريق آخر أنه قدمها يف ثالمثائة فلما رأى منبت القصب ومسع نقيق الضفادع قال إن أمري املؤمنني أمرين 
أن أنزل أقصى الرب من أرض العرب وأدىن أرض الريف من أرض العجم فهذا حيث وجب علينا طاعة إمامنا فنزل 

  اخلريبة
إال سبع دساكر فكتب إىل عمر ووصف له منزله فكتب إليه عمر ويف حديث الشعيب وليس هبا يعين بالبصرة يومئذ 

  أمجع الناس موضعا واحدا وال تفرقهم وأقام عتبة أشهرا اليغزو وال يلقى أحدا

ويف حديث آخر أن عتبة أقبل مبن كان معه حىت إذا كانوا باملربد وجدوا هذا الكذان قالوا هذه البصرة فساروا 
فإذا حلفاء وقصب نابتة فقالوا هاهنا أمرمت فنزلوا دون صاحب الفرات فأتى فقيل له حىت بلغوا حيال اجلسر الصغري 

إن هاهنا قوما معهم راية وهم يريدونك فأقبل يف أربعة آالف أسوار فقال ما هم إال ما رأى اجعلوا يف أعناقهم 
يعين فكان } عليه وسلم صلى اهللا{احلبال وأتوين هبم فجعل عتبة يوجل ويقول إين شهدت القتال مع رسول اهللا 

اليقاتل حىت تزول الشمس وهتب الرياح وينزل النصر حىت إذا زالت الشمس قال عتبة ألصحابه امحلوا فحملوا 
عليهم فقتلوهم أمجعني إال صاحب الفرات أخذوه أسريا فقال عتبة ابغوا لنا منزال هو أنزه من هذا وكان يوم عكاك 

  فرفعوا له منربا فقام خيطب فقال إن



الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ومل يبق منها إال صبابة اإلناء أال وأنكم منتقلون منها إىل دار القرار فانتقلوا خبري 
ما حبضرتكم ولقد ذكر يل أن صخرة ألقيت من شفري جهنم هوت سبعني خريفا ولتمألنه أفعجبتم ولقد ذكر يل أن 

ما وليأتني عليه يوم له وكظيظ من الزحام ولقد رأيتين وإين لسابع مابني مصراعني من مصاريع اجلنة ميسرة أربعني عا
ما لنا طعام إال ورق السمر حىت تقرحت أشداقنا والتقطت بردة } صلى اهللا عليه وسلم{سبعة مع رسول اهللا 

  بعدنافشققتها بيين وبني سعد فما منا من أولئك السبعة من أحد إال وهو أمري مصر من األمصار وستجربون األمراء 

ويف بعض ما ذكره الطربي من األحاديث عن مقدم عتبة البصرة وأنه نزل اخلريبة قال وباألبلة مخسمائة من 
األساورة حيموهنا وكان مرفأ السفن من الصني وما دوهنا فسار عتبة فنزل دار اإلجانة فأقام حنوا من شهر مث خرج 

سدوسي وقسامة بن زهري املازين يف عشرة فوارس وقال هلما إليه أهل األبلة فناهضهم عتبة وجعل قطبة بن قتادة ال
كونا ظهورنا فتردا املنهزم ومتنعا من أرادنا من ورائنا مث التقوا فما اقتتلوا مقدار جزر جزور وقسمها حىت منحهم 

هبم الرعب اهللا أكتافهم وولوا منهزمني حىت دخلوا املدينة ورجع عتبة إىل عسكره فأقاموا أياما وألقى اهللا يف قلو
فخرجوا عن املدينة ومحلوا ما خف هلم وعربوا إىل الفرات وخلوا املدينة فدخلها املسلمون فأصابوا متاعا وسالحا 

  وسبيا وعينا فاقتسموا العني فأصاب كل رجل منهم درمهان
مع نافع بن وويل نافع بن احلارث أقباض األبلة فأخرج مخسه مث قسم الباقي بني من أفاء اهللا عليه وكتب بذلك 

  احلارث
وقال داود ابن أيب هند أصاب املسلمون باألبلة من الدراهم ستمائة درهم فأخذ كل رجل درمهني ففرض عمر 

  ألصحاب الدرمهني يف ألفني من العطاء
وقال الشعيب شهد فتح األبلة مائتان وسبعون فيهم أبو بكرة نفيع بن احلارث وشبل بن معبد واملغرية بن شعبة 

  ن مسعود وأبو مرمي البلويوجماشع ب
ويف حديث يروى عن عمرة ابنة قيس انه ملا خرج الناس لقتال أهل األبلة وكانوا حياهلا قالوا للعدو نعرب إليكم أو 

تعربون إلينا قال اعربوا إلينا فأخذوا خشب العشر فأوثقوه وعربوا فقال املشركون ال تأخذوا أوهلم حىت يعرب 
رض كربوا تكبرية مث كربوا الثانية فقامت دواهبم على أرجلها مث كربوا الثالثة فجعلت آخرهم فلما صاروا على األ

  الدابة تضرب بصاحبها األرض وجعلنا ننظر إىل رءوس تندر ما نرى من يضرهبا وفتح اهللا على أيديهم املدينة

فيها مثانون ألف مثقال  وقال سلمة بن احملبق شهدت فتح األبلة فوقع يف سهمي قدر حناس فلما نظرت إذا هي ذهب
وكتب يف ذلك إىل عمر فكتب أن تصرب ميني سلمة باهللا لقد أخذها يوم أخذها وهي عنده حناس فإن حلف سلمت 

  إليه وإال قسمت بني املسلمني قال فحلفت فسلمت يل
  قال املثىن بن موسى بن سلمة فأصول أموالنا اليوم منها

مع عتبة فبعث نافعا إىل عمر ومجع لنا أهل دست ميسان فقال عتبة  وقال عباية بن عبد عمرو شهدت فتح األبلة
أرى أن نسري إليهم فسرنا فلقينا مرزبان دست ميسان فقاتلناه فاهنزم أصحابه وأخذ أسريا فأخذه قباؤه ومنطقته 

  فبعث هبا عتبة مع أنس بن حجية اليشكري
عليهم الدنيا فهم يهيلون الذهب والفضة فرغب الناس قال أبو املليح اهلذيل فسأله عمر كيف املسلمون قال انثالت 

  يف البصرة فأتوها
وعن علي بن زيد قال ملا فرغ عتبة من األبلة مجع له مرزبان دست ميسان فسار إليه عتبة من األبلة فقتله مث سرح 



ناس حىت يقدم جماشع جماشع بن مسعود إىل الفرات وهبا مدينة ووفد عتبة إىل عمر وأمر املغرية بن شعبة أن يصلي بال
من الفرات فإذا قدم فهو األمري فظفر جماشع بأهل الفرات ورجع إىل البصرة ومجع امليلكان عظيم من عظماء 

األعاجم للمسلمني فخرج إليه املغرية فلقيه باملرغاب فظفر به فكتب إىل عمر بالفتح فقال عمر لعتبة من استعملت 
ستعمل رجال من أهل الوبر على أهل املدر تدري ما حدث قال ال فأخربه على البصرة فقال جماشع بن مسعود قال ت

  مبا كان من أمر املغرية وأمره ان يرجع إىل عمله فمات عتبة يف الطريق واستعمل عمر املغرية
ويف رواية أن أهل ميسان هم الذين مجعوا فلقيهم املغرية وظهر عليهم قبل قدوم جماشع من الفرات وبعد أن شخص 

  إىل عمر أثر ما قتل مرزبان دست ميسانعتبة 

وذكر الطربي بسنده عن قتادة قال مجع أهل ميسان للمسلمني فسار إليهم املغرية وخلف األثقال فلقيهم دون دجلة 
فقالت أردة بنت احلارث بن كلدة لو حلقنا باملسلمني فكنا معهم فاعتقدت لواء من مخارها واختذ النساء من مخرهن 

دن املسلمني فانتهني إليهم واملشركون يقاتلوهنم فلما رأى املشركون الرايات مقبلة ظنوا أن مددا رايات وخرجن ير
  أتى املسلمني فانكشفوا وأتبعهم املسلمون فقتلوا منهم عدة

  أردة بنت احلارث بن كلدة
ة احندر معه هذه كانت حتت شبل بن معبد البجلي وكانت أختها صفية عند عتبة بن غزوان فلما ويل عتبة البصر

اصهاره أبو بكر ونافع وشبل واحندر معهم زياد فلما فتحوا األبلة مل جيدوا قامسا يقسم بينهم فكان زياد قامسهم وهو 
  ابن أربع عشرة سنة له ذؤابة فأجروا عليه كل يوم درمهني

  ن أرطبانقال الطربي وكان ممن سيب من ميسان يسار أبو احلسن البصري وأرطبان جد عبد اهللا بن عون ب
واألخبار يف شأن هذين املصرين يوهم ظاهرها االختالف املتباين يف وقت عمارة املسلمني هلما فأكثرها على أن ذلك 
كان بعد املدائن وبعد جلوالء وقد ذكرنا ما ذكر الطربي يف بعض ما أورده أن عمر وجه الناس مع عتبة إىل البصرة 

قادسية فضال عن املدائن وكذلك ذكر املدائين من حديث محيد بن هالل يف سنة أربع عشرة وهذا يقتضي أنه قبل ال
أن خالد بن عمري العدوي حدثه قال ملا كان أيام القادسية كتب إلينا أهل الكوفة يستمدوننا فأمدهم أهل البصرة 

  بألف ومخسمائة راكب كنت فيهم فقدمنا على سعد بالقادسية وهو مريض وذكر بقية احلديث
ملسلمني هبذين املوضعني كان متقدما على متصريمها وبنياهنما بزمان ومع ذلك فال يرتفع اخلالف يف ولعل نزول ا

  ذلك بني األخبار كل اإلرتفاع واهللا تعاىل أعلم

وكان عمر رضي اهللا عنه قد امر سعدا بعدما وجهه إىل العراق أن جيعل الناس أعشارا فلما كان بعد ذلك رجح 
انا كثريا فكتب سعد إىل عمر يف تعديلهم فكتب إليه أن عدهلم فأرسل سعد إىل قوم من األعشار بعضهم بعضا رجح

نساب العرب وعقالئهم وذوي الرأي منهم كسعيد بن منران ومشعلة بن نعيم فعدلوهم فجعلوهم أسباعا فلم يزالوا 
  كذلك عامة إمارة معاوية حىت ويل زياد فربعهم

  إىل األمر بقصدها ذكر اجلزيرة وذكر السبب الذي دعا عمر

وذلك أن هرقل أغزى محص يف البحر بعد أن غلب عليها املسلمون واستمد أهل اجلزيرة على أيب عبيدة ومن فيها 
من املسلمني فأجابوه وبلغت أمداد اجلزيرة ثالثني ألفا سوى امداد قنسرين من تنوخ وغريهم فبلغوا من املسلمني 

بفناء مدينة محص وخندقوا عليها وكتبوا إىل عمر واستصرخوه وكان  كل مبلغ فضم أبو عبيدة مساحله وعسكروا



عمر رضي اهللا عنه قد اختذ يف كل مصر على قدرها خيوال من فضول اموال املسلمني عدة ملا يعرض فكان من ذلك 
بني بالكوقة أربعة آالف فرس يشتيها يف قبلة قصر الكوفة وميسرته مبكان يسمى ألجل ذلك اآلري ويربعها فيما 

الفرات واألبيات من الكوفة مما يلي العاقول فسمته األعاجم آخر الشاهجان يعنون معلف األمراء وكان قيمه عليها 
سلمان بن ربيعة الباهلي يف نفر من أهل الكوفة يصنع سوابقها وجيريها يف كل يوم وبالبصرة حنو منها وقيمه عليها 

ه فلما وقع إىل عمر كتاب أيب عبيدة يستصرخه كتب إىل سعد جزء بن معاوية ويف كل مصر من األمصار على قدر
بن أيب وقاص أن اندب الناس مع القعقاع بن عمرو وسرحهم من يومهم الذي يأتيك فيه كتايب إىل محص فإن أبا 

  عبيدة قد أحيط به وتقدم إليهم يف اجلد واحلث
الرقة فإن أهل اجلزيرة هم الذين استثاروا وكتب إليه أيضا أن سرح سهيل بن عدي إىل اجلزيرة يف اجلند وليأت 

  الروم على أهل محص وإن أهل

قرقيسيا هلم سلف وسرح عبد اهللا بن عتبان إىل نصيبني مث لينفضا حران والرها وسرح الوليد بن عقبة على عرب 
قعقاع يف اجلزيرة من ربيعة وتنوخ وسرح عياض بن غنم فإن كان قتال فقد جعلت أمرهم مجيعا إىل عياض فمضى ال

أربعة آالف من يومهم الذي آتاهم فيه الكتاب حنو محص وحديثهم مذكور يف أمر محص من فتح الشام وإمنا أعيد 
منه هنا هذا القدر تطريقا حلديث اجلزيرة ومتهيدا له وخرج عياض بن غنم وأمراء اجلزيرة فسلكوا طريق اجلزيرة 

 أمر عليها وملا بلغ أهل اجلزيرة الذين أعانوا الروم على أهل على الفراض وغريها فتوجه كل أمري إىل الكورة اليت
محص أن اجلنود قد خرجت من الكوفة ومل يدروا اجلزيرة يريدون أم محص تفرقوا إىل بلداهنم خوفا عليها وخلوا 
ام الروم فأتى سهيل بن عدي حىت انتهى إىل الرقة وقد حصر فيها أهلها الذين ارفضوا عن محص فنزل عليهم وأق

حماصرهم حىت صاحلوه وذلك أن قالوا فيما بينهم إنكم بني أهل العراق وأهل الشام فما بقاؤكم على حرب هؤالء 
وهؤالء فبعثوا بذلك إىل عياض وهو يف منزل واسط باجلزيرة فقبل منهم وعقد هلم عن أمرة سهيل بن عدي وخرج 

ىل املوصل عرب إىل البلد مث أتى نصيبني فلقوه بالصلح عبد اهللا بن عبد اهللا بن عتبان فسلك على دجلة حىت انتهى إ
وصنعوا كما صنع أهل الرقة وخافوا مثل الذي خافوا فعقد هلم عبد اهللا عن أمر عياض وأجروا ما أخذوه عنوة من 

الرقة ونصيبني مث أجابوا جمرى أهل الذمة وملا أعطى أهل الرقة ونصيبني الطاعة ضم عياض سهيال وعبد اهللا إليه 
سار بالناس إىل حران فأخذ ما دوهنا فلما انتهى إليهم اتقوه باإلجابة إىل اجلزية فقبل منهم وأجرى من أجاب بعد ف

غلبته جمرى أهل الذمة مث سرح سهيال وعبد اهللا إىل الرها فاتقومها باإلجابة إىل اجلزية فقبل ذلك عياض منهم 
  أمرا وأيسره فتحاوأجرى من دوهنم جمراهم فكانت اجلزيرة أسهل البلدان 

  وقال سهيل بن عدي يف ذلك
  وصادمنا الفرات غداة سرنا
  إىل أهل اجلزيرة بالعوايل
  ومل نثن األعنة حني سرنا

  جبرد اخليل واألسل النهال
  فأجهضنا األوىل قادوا حلمص

  وقد منوا أماين الضالل
  أخذنا الرقة البيضاء ملا



  رأينا الشهر لوح باهلالل
  فضوازعجت اجلزيرة بعد خ
  وقد كانت ختوف بالزوال
  وصار اخلرج صافية إلينا
  بأكناف اجلزيرة عن تغال

  الوافر
  وقال يف ذلك عبد اهللا بن عتبان

  أال من مبلغ عين جبريا
  فما بيين وبينك من بعاد
  فأن تقبل تالق العدل فينا

  وتنسى ما عهدت من اجلهاد
  وإن تدبر فما لك من نصيب

  نصييب فيلحق بالعباد
  صيبني إليناوقد ألقت ن

  سواد البطن باخلرج السداد
  لقد لقيت نصيبني الدواهي
  بدهم اخليل واجلرد الوراد

  ونفست اجلياد عن أهل محص
  جنود الروم أصحاب الفساد

  وعاين عامر منهم عديدا
  ودمها مثل سائمة اجلراد

  الوافر
وكافرهم إال إياد بن نزار فإهنم وخرج الوليد بن عقبة حىت قدم على بين تغلب وعرب اجلزيرة فنهض معه مسلمهم 

ارحتلوا بكليتهم فاقتحموا أرض الروم فكتب الوليد بذلك إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فكتب إىل ملك الروم 
إنه بلغين أن حيا من أحياء العرب ترك دارنا وأتى دارك فواهللا لتخرجنه أو لننبذن إىل النصارى مث لنخرجنهم إليك 

فتم منهم على اخلروج أربعة آالف وخنس بقيتهم فتفرقوا مما يلي الشام واجلزيرة من بالد  فأخرجهم ملك الروم
الروم فكل إيادي يف أرض العرب من أولئك األربعة آالف وأىب الوليد أن يقبل من بين تغلب إال اإلسالم وكتب 

عهم على أن ال ينصروا وليدا وأقبل فيهم إىل عمر فأجابه إمنا ذلك جلزيرة العرب اليقبل منهم فيها إال اإلسالم فد
منهم إذا أسلموا فقبل منهم على أن الينصروا وليدا وال مينعوا أحد منهم من اإلسالم وأىب بعضهم إال اجلزاء ورضي 

  منهم مبا
  رضي به من العباد وتنوخ

لى أن الينصروا كان عاهد وفد بين تغلب ع} صلى اهللا عليه وسلم{ويف حديث عن أيب سيف التغليب أن رسول اهللا 
وليدا فكان ذلك الشرط على الوفد وعلى من وفدهم ومل يكن على غريهم فلما كان زمان عمر قال مسلموهم ال 



تنفروهم باخلراج فيذهبوا ولكن أضعفوا عليهم الصدقة اليت تأخذوهنا من أمواهلم فإهنم يغضبون من ذكر اجلزاء على 
  وفدهم يف ذلك إىل عمر رمحه اهللاأن ال ينصروا وليدا إذا أسلم آباؤهم فخرج 

وملا بعث الوليد إليه برءوس النصارى وبديانيهم فأمرهم عمر بأداء اجلزية قالوا له أبلغنا مأمننا فواهللا لئن وضعت 
علينا اجلزاء لندخلن أرض الروم وواهللا لتفضحنا من بني العرب فقال هلم أنتم فضحتم أنفسكم وخالفتم أمتكم واهللا 

م صغرة قمأة ولئن هربتم إىل الروم ألكتنب فيكم مث ألسبينكم قالوا فخذ منا شيئا وال تسميه جزاء فقال لتؤدهنا وأنت
أما حنن فنسميه اجلزاء ومسوه أنتم ما شئتم فقال له علي بن أيب طالب وأصغى إليه عمر يا أمري املؤمنني أمل يضعف 

ورضي القوم بذلك فبنو تغلب تسمي جزيتهم  عليهم سعد بن مالك الصدقة قال بلى قال فرضي به منهم جزاء
صدقة واما تنوخ فلم تبال أي ذلك كان فهم يسموهنا اجلزية وكان يف بين تغلب عز وامتناع فال يزالون ينازعون 

  الوليد فيهم هبم ويقول
  إذا ما عصبت الرأس مين مبشوذ

  فغيك مين تغلب ابنة وائل
  الوافر

وأن يضعف صربه فيسطو عليهم فعزله وأمر عليهم فرات بن حيات وهند وبلغت عمر رمحه اهللا فخاف أن خيرجوه 
  بن عمرو اجلملي

  ذكر فتح سوق األهواز ومناذر وهنرتري

ذكر سيف عن شيوخه قالوا ملا اهنزم اهلرمزان بالقادسية جعل وجهه إىل أمته فملكهم وقاتل هبم من أرادهم فكان 
وهنرتري فاستمد عتبة بن غزوان سعدا فأمده بنعيم بن مقرن  يغري على ميسان ودست ميسان من وجهني من مناذر

ونعيم بن مسعود وأمرمها أن يكونا بني أهل ميسان ودست ميسان وبني هنرتري ووجه عتبة سلمى بن القني وحرملة 
بن مريطة احلنظليني فنزال على حدود أرض ميسان ودست ميسان بينهم وبني مناذر ودعوا بين العم بن مالك 

ليهم غالب الوائلي وكليب بن وائل الكليب فتركا نعيما ونعيما وأتيا سلمى وحرملة وقاال أنتما من العشرية فخرج إ
وليس لكما منزل فإذا كان يوم كذا فاهندوا للهرمزان فإن أحدنا يثور مبناذر واآلخر بنهرتري فنقتل املقاتلة مث يكون 

  وجهنا إليكم فليس دون اهلرمزان شيء إن شاء اهللا
ما كانت ليلة املوعد خرج سلمى وحرملة صبيحتها يف تعبئة وأهنضا نعيما ونعيم وسلمى على أهل البصرة ونعيم فل

  بن مقرن على أهل الكوفة فالتقوا هم واهلرمزان بني دلث وهنرتري فاقتتلوا فبينا هم يف ذلك أقبل املدد من قبل

اهللا يف ذرعه وذرع جنده وهزمه وإياهم فقتل  غالب وكليب وأتى اهلرمزان اخلرب بأخذ مناذر وهنرتري فكسر
املسلمون منهم ما شاءوا وأصابوا ما شاءوا واتبعوهم حىت وقفوا على شاطيء دجيل وأخذوا ما دونه وعسكروا 

حبيال سوق األهواز وقد عرب اهلرمزان جسر سوق األهواز وأقام هبا وصار دجيل بينه وبني املسلمني ورأى اهلرمزان 
به فطلب الصلح وكتبوا إىل عتبة يستأمرونه فيه وكاتبه اهلرمزان فأجاب عتبة إىل ذلك على األهواز  ما ال طاقة له

كلها ومهرجان قذق ما خال هنرتري ومناذر وما غلبوا عليه من سوق األهواز فإنا ال نرد عليهم ما تنقذنا وجعل عتبة 
رتري وأمرها إىل كليب فكانا على مساحل على مناذر سلمى بن القني مسلحة وأمرها إىل غالب وحرملة على هن

البصرة وهاجرت طوائف بين العم فنزلوا البصرة وجعلوا يتبايعون على ذلك وكتب عتبة بذلك إىل عمر رمحه اهللا 



ووفد وفدا منهم سلمى وحرملة وأمرمها أن يستخلفهما على عمليهما وغالب وكليب ووفد يومئذ من البصرة 
ا حوائجهم فكلهم قال أما العامة فأنت صاحبها فلم يبق إال خواص أنفسنا فطلبوا وفودا فأمرهم عمر أن يرفعو

ألنفسهم إال ما كان من األحنف بن قيس فإنه قال يا أمري املؤمنني إنه لكما ذكروا ولقد يغرب عنك ما حيق علينا 
ويسمع بآذاهنم وإنا مل نزل ننزل  إهناؤه إليك مما فيه صالح العامة وإمنا ينظر الوايل فيما غاب عنه بأعني أهل اخلري

منزال بعد منزل حىت أرزنا إىل الرب وإن إخواننا من أهل الكوفة نزلوا يف مثل حدقة البعري الغاسقة من العيون العذاب 
واجلنان اخلصاب فتأتيهم مثارهم غضة مل ختضد وإنا معاشر أهل البصرة نزلنا بسبخة هشاشة زعقة نشاشة طرف هلا 

  يف الفالة

ف هلا يف البحر األجاج جير إليها ما جر يف مثل مرى ء النعامة دارنا مفعمة ووظيفتنا ضيقة وعددنا كثري وطر
وأشرافنا قليل وأهل البالء فينا كثري ودرمهنا كبري وفقرينا صغري وقد وسع اهللا علينا وزادنا يف أرضنا فوسع علينا يا 

نظر عمر إىل منازهلم اليت كانوا هبا إىل أن صاروا إىل احلجر أمري املؤمنني وزدنا وظيفة تطوف علينا ونعيش هبا ف
فنفلهموها وأقطعهم إياها وكان ذلك مما كان آلل كسرى فصار فيئا فيما بني دجلة واحلجر فاقتسموه وكان سائر 

ما كان آلل كسرى يف أرض البصرة على حال ما كان يف أرض الكوفة ينزلونه من أحبوا ويقتسمونه بينهم ال 
أثرون به على بدء وال ثين بعدما يرفعون مخسة إىل الوايل فكانت قطائع أهل البصرة نصفني نصفها مقسوم يست

ونصفها متروك للعسكر ولالجتماع وكان أصحاب األلفني ممن شهد القادسية مث أتى البصرة مع عتبة مخسة آالف 
واهم هبم أحلق مجيع من شهد األهواز مث قال وكانوا بالكوفة ثالثني ألفا فأحلق عمر أعدادهم بأهل البصرة حىت سا

هذا الغالم سيد أهل البصرة يعين األحنف وكتب إىل عتبة أن يسمع منه ورد سلمى وحرملة وغالبا وكليبا إىل 
  مناذر وهنرتري فكانوا عدة فيها ملا يعرض

  حديث فتح األهواز ومدينة سرق

إىل أن وقع بني اهلرمزان وبني غالب وكليب يف حدود واتصل ما بني أهل البصرة وبني أهل ذمتهم على ما ذكر 
األرضني اختالف فحضر سلمى وحرملة لينظرا فيما بينهم فوجدا غالبا وكليبا حمقني واهلرمزان مبطال فحاال بينه 

وبينهما فكفر اهلرمزان ومنع ما قبله واستعان باألكراد فكثف جنده وكتبوا ببغيه وكفره إىل عتبة فكتب بذلك إىل 
ر فأمدهم عمر حبرقوص ابن زهري السعدي وكانت له صحبة وأمره على القتال وعلى ما غلب عليه فنهدوا معه عم

وهند اهلرمزان مبن معه حىت إذا انتهوا إىل جسر سوق األهواز عرب اهلرمزان فوق اجلسر بعد أن خريهم فقالوا له أعرب 
فتتح حرقوص سوق األهواز فأقام هبا ونزل اجلبل واتسقت فاقتتلوا هنالك فهزم اهللا اهلرمزان ووجه حنو رامهرمز وا

  له بالد سوق األهواز إىل تستر ووضع اجلزية وكتب بالفتح واألمخاس إىل عمر فحمد اهللا ودعا له بالثبات والزيادة
وكان عمر رضي اهللا عنه قد عهد إىل حرقصوص إن فتح اهللا عليهم أن يبعث جزء بن معاوية يف أثر اهلرمزان وهو 
متوجه إىل رامهرمز فما زال يقاتلهم حىت انتهى إىل قرية الشغر وأعجزهم هبا اهلرمزان فمال منها جزء إىل دورق 

ومدينة سرق فيها قوم ال يطيقون منعها فأخذها صافية ودعا من هرب إىل اجلزاء واملنعة فأجابوه وكتب بذلك كله 
  رقوص بلزوم ما غلبا عليه واملقامإىل عمر وإىل عتبة فكتب عمر رمحه اهللا إىل جزء وإىل ح

  حىت يأتيهما أمره ففعال وأستأذنه جزء يف عمران ما دثر فاذن له فشق األهنار وعمر املوات
وملا نزل اهلرمزان رامهرمز وضاقت عليه األهواز باملسلمني طلب الصلح وراسل فيه حرقوصا وجزءا فكتب فيه 

ل صلح اهلرمزان على ما مل يفتتحوا من البالد على رامهرمز وتستر حرقوص إىل عمر فكتب إليه وإىل عتبة يأمر بقبو



والسوس وجندي سابور والبنيان ومهرجان نقذق فقبل ذلك اهلرمزان وأجاهبم إليه فأقام أمراء األهواز على ما أسند 
  إليهم عمر وأقام اهلرمزان على صلحه جييب إليهم ومينعونه وإن غاوره أكراد فارس أعانوه وذبوا عنه

وكتب عمر إىل عتبة يوفد عليه عشرة من صلحاء جند البصرة فوفد إليه منهم عشرة فيهم األحنف بن قيس فلما 
قدموا عليه قال لألحنف إنك عندي مصدق وقد رأيتك رجال فأخربين أظلمت الذمة املظلمة نفروا أم لغري ذلك 

  رحالكم فقال بل لغري مظلمة والناس على ما حتب قال فنعم إذا أنصرفوا إىل
وكتب عمر إىل عتبة أن أصرف الناس عن الظلم واتقوا اهللا واحذروا أن يدال عليكم لغدر يكون منكم أو بغي 

فإنكم إمنا أدركتم باهللا ما أدركتم على عهد عاهدكم عليه وقد تقدم إليكم فيما أخذ عليكم فأوفوا بعهد اهللا وقوموا 
  على أمره يكن لكم عونا وناصرا

اهللا حرقوصا نزل جبل األهواز والناس خيتلفون إليه واجلبل كئود يشق على من رامه فكتب إليه وبلغ عمر رمحه 
بلغين أنك نزلت منزال كئودا ال تؤيت فيه إال على مشقة فأسهل وال تشقن به على مسلم وال معاهد وقم يف أمرك 

  اك وتذهب آخرتكعلى رجل تدرك اآلخرة وتصف لك الدنيا وال تدركنك فترة وال عجلة فتكدر دني

  ذكر غزو املسلمني أرض فارس

قالوا وكان املسلمون بالبصرة وأرضها يومئذ سوادها واألهواز على ما هم عليه ما علبوا عليه منها ففي أيديهم وما 
  صاحلوا عليه ففي أيدي أهله يؤدون اخلراج وال يدخل عليهم وهلم الذمة واملنعة وعميد صلح اهلرمزان

اهللا حسبنا ألهل البصرة سوادهم واألهواز وددت أن بيننا وبني فارس جبال من نار ال نصل وقد قال عمر رمحه 
إليهم منه وال يصلون إلينا كما قال ألهل الكوفة وددت أن بينهم وبني اجلبل جبال من نار ال يصلون إلينا منه وال 

  نصل إليهم

له عنهما بقدامة بن مظغون وكان العالء يناويء وكان العالء بن احلضرمي على البحرين رده إليها عمر بعد أن عز
سعد بن أيب وقاص لصدع صدعه القضاء بينهما فطار العالء على سعد يف الردة بالفضل فلما ظفر سعد بالقادسية 
وأزاح األكاسرة واستعلى بأعظم مما كان جاء به العالء أسر العالء أن يصنع شيئا يف األعاجم ورجاء أن يدال كما 

يل ومل يقدر العالء ومل ينظر فيما بني فضل الطاعة وفضل املعصية وعواقبها فندب اهل البحرين إىل أهل قد كان أد
فارس فتسرعوا إىل ذلك ففرقهم أجنادا على أحدها اجلارود بن املعلى وعلى اآلخر السوار بن مهام وعلى اآلخر 

  لبحر إىل فارس بغري إذن عمر وكانخليد بن املنذر بن ساوى وهو مع ذلك على مجاعة الناس فحملهم يف ا
وبأىب بكر إذا } صلى اهللا عليه وسلم{عمر رمحه اهللا ال يأذن ألحد يف ركوبه غازيا يكره التغرير جبنده استنانا يالنيب 

مل يغزيا فيه أحدا فعربت تلك اجلنود من البحرين إىل فارس فخرجوا يف اصطخر وبإزائهم أهل فارس قد اجتمعوا 
الوا بني املسلمني وبني سفنهم فقام خليد يف الناس فقال إن اهللا إذا قضى ألحد أمرا جرت به املقادير على اهلربذ فح

حىت يصيبه وإن هؤالء القوم مل يزيدوا مبا صنعوا على أن دعوكم حلرهبم وإمنا جئتم حملاربتهم والسفن واألرض ملن 
فأجابوه فصلوا الظهر مث ناهدوهم ) البقرة  ٤٥( ني غلب فاستعينوا بالصرب والصالة وإهنا لكبرية إال على اخلاشع

فاقتتلوا قتاال شديدا يف موضع يدعى طاووس وجعل السوار حيض ويذكر قومه عبد القيس حىت قتل وقتل اجلارود 
ويومئذ وىل عبد اهللا بن املسور واملنذر بن اجلارود حياهتما إىل أن ماتا وجعل خليد بن املنذر يومئذ يقول للمسلمني 



نزلوا فنزلوا فقاتلوا القوم فقتل أهل فارس مقتلة عظيمة مل يقتلوا قبلها مثلها مث خرج املسلمون يريدون البصرة إذ ا
  غرفت سفنهم ومل جيدوا إىل الرجوع يف البحر سبيال فوجدوا شهرك قد أخذ عليهم الطرق فعسكروا وامتنعوا

ش يف البحر يعين قبل أن يبلغه ما عرض هلم ألقى يف روعه وملا بلغ عمر رمحه اهللا ما صنع العالء من بعثه ذلك اجلي
حنو من الذي كان فاشتد غضبه على العالء وكتب إليه بعزله وتوعده وأمره بأثقل األشياء عليه وأبغض الوجوه إليه 

  بتأمر سعد عليه وقال احلق بسعد بن أيب وقاص فيمن قبلك فخرج حنوه مبن معه
  العالء بن احلضرمي محل جندا من وكتب عمر إىل عتبة بن غزوان أن

املسلمني فأقطعهم أهل فارس وعصاين وأظنه مل يرد اهللا بذلك فخشيت عليهم أال ينصروا وأن يغلبوا وينشبوا 
فاندب الناس إليهم واضممهم إليك من قبل أن جيتاحوا فندب عتبة الناس وأخربهم بكتاب عمر فانتدب عاصم بن 

ن حمصن وجمزأة بن ثور واألحنف بن قيس وصعصعة بن معاوية وآخرون من عمرو وعرفجة بن هرمثة وحذيفة ب
رءوس املسلمني وفرساهنم فخرجوا يف اثين عشر ألفا على البغال جينبون اخليل وعليهم أبو سربة بن أيب رهم أحد 

ار أبو سربة بين مالك بن حسل بن عامر بن لؤي واملساحل على حاهلا باألهواز والذمة وهم ردء الغازي واملقيم فس
بالناس وساحل ال يلقاه أحد وال يعرض له حىت التقى خبليد وأصحابه حبيث أخذ عليهم الطريق وكان أهل اصطخر 

حيث اخذوا عليهم الطريق وأنشبوهم استصرخوا عليهم أهل فارس كلهم فضربوا إليهم من كل وجه وكورة 
 املشركون أمدادهم وعلى املشركني شهرك وهو الذي فالتقوا هم وأبو سربة وقد توافت إىل املسلمني أمدادهم وإىل

كان أخذ عليهم الطريق غب وقعة القوم بطاووس فاقتتلوا ففتح اهللا على املسلمني وقتل املشركون وأصا باملسلمون 
عهد املنهم ما شاءوا وهي الغزاة اليت شرفت هبا نابتة البصرة فكانوا أفضل املصرين نابتة مث إنكفأوا مبا أصابوا وقد 

إليهم عتبة وكاتبهم باحلث وقلة العرجة فانضموا إليه بالبصرة فرجع أهلها إىل منازهلم منها وتفرق الذين تنقذوا من 
أهل هجر إىل قبائلهم والذين تنفذوا من عبد القيس يف موضع سوق البحرين وملا أحرز عتبة األهواز وأوطأ فارس 

عفاه فأىب أن يعفيه وعزم عليه لريجعن إىل عمله فدعا اهللا مث استأذن عمر يف احلج فأذن له فلما قضى حجه است
  انصرف فمات

يف بطن خنلة فدفن هبا ومر به عمر زائرا لقربه فقال أنا قتلتك لوال أنه أجل معلوم وكتاب مرقوم وأثىن عليه بفضله 
هنرتري ومناذر وسوق ومات عتبة وقد استخلف على الناس أبا سربة بن أيب رهم وعماله على حاهلم ومساحله على 

األهواز وسرق وأمر عمر أبا سربة على البصرة بقية السنة اليت مات فيها عتبة مث عزله واستخلف عبد الرمحن بن 
سهل مث استعمل املغرية بن شعبة فعمل عليها بقية تلك السنة اليت واله فيها والسنة اليت تليها مل ينتقض عليه أحد يف 

  عمله وكان مرزوق السالمة

  كر فتح رامهرمز والسوس وتستر وأسر اهلرمزانذ

ذكر سيف عن أصحابه قالوا مل يزل يزدجرد يثري أهل فارس أسفا على ما خرج عنهم فكتب إليهم وهو مبرو 
يذكرهم األحقاد ويؤنبهم أن قد رضيتم يا أهل فارس أن غلبتكم العرب على السواد وما وااله وعلى األهواز مث مل 

دوكم يف بالدكم وعقر داركم فخرجوا وتكاتبوا هم وأهل األهواز وتعاهدوا وتواثقوا على يرضوا بذلك حىت يور
النصرة وجاءت األخبار حرقوص بن زهري وجزءا وسلمى وحرملة عن خرب غالب وكليب فكتبوا إىل عمر وإىل 



وعجل وابعث سويد بن املسلمني بالبصرة فكتب عمر إىل سعد أن ابعث إىل األهواز بعثا كثيفا مع النعمان بن مقرن 
مقرن وعبد اهللا بن ذي السهمني وجرير بن عبد اهللا احلمريي وجرير بن عبد اهللا البجلي فلينزلوا بإزاء اهلرمزان حىت 

يتيقنوا أمره وكتب إىل أيب موسى وهو على البصرة أن ابعث إىل األهواز جندا كثيفا وأمر عليهم سهيل بن عدي 
م بن عمرو وجمزأة بن ثور وكعب بن سور وعرفجة بن هرمثة وحذيفة بن حمصن وابعث معه الرباء بن مالك وعاص

وعبد الرمحن بن سهل واحلصني بن معبد وعلى أهل الكوفة والبصرة مجيعا أبو سربة بن أيب رهم وكل من أتاه فمدد 
  له

  وخرج النعمان بن مقرن يف أهل الكوفة فأخذ وسط السواد حىت قطع دجلة

لرب إىل األهواز على البغال جينبون اخليل وانتهى إىل هنرتري فجازها وجاز مناذر مث شق األهواز حبيال ميسان مث أخذ ا
وخلف حرقوصا وسلمى وحرملة مث سار حنو اهلرمزان وهو برامهرمز فلما مسع اهلرمزان مبسري النعمان إليه بادره 

ل أمدادهم بتستر فالتقى النعمان ورجا أن يقتطعه وقد طمع يف نصر أهل فارس وقد أقبلوا حنوه ونزلت أوائ
واهلرمزان بأزبك فاقتتلوا قتاال شديدا مث إن اهللا هزم اهلرمزان وأخلى رامهرمز وحلق بتستر وسار النعمان من أربك 

  حىت ينزل برامهرمز مث صعد اليذج فصاحله عليها تريويه فقبل منه وتركها ورجع إىل رامهرمز فأقام هبا
ىت نزلوا سوق األهواز فأتاهم هبا خرب الوقعة اليت أوقعها النعمان باهلرمزان حىت حلق وجاء سهل يف أهل البصرة ح

بتستر فمالوا حنوه من سوق األهواز فكان وجههم منها إىل تستر ومال النعمان إليها من رامهرمز وخرج سلمى 
ل اجلبال وأهل األهواز وحرملة وحرقوص وجزء فنزلوا مجيعا على تستر وهبا اهلرمزان وجنوده من أهل فارس وأه

يف اخلنادق فكتبوا بذلك إىل عمر رمحه اهللا واستمده أبو سربة فأمده بأيب موسى فساجلوهم وعلى أهل الكوفة 
النعمان وعلى أهل البصرة أبو موسى وعلى الفريقني أبو سربة فحاصروهم أشهرا وأكثروا فيهم القتل وقتل الرباء 

ىل أن فتح اهللا على املسلمني مبارزة مائة سوى من قتل يف غري املبارزة وقتل بن مالك فيما بني أول ذلك احلصار إ
جمزأة بن ثور مثل ذلك وقتل كعب بن سور وأبو متيمة كل واحد منهما مثل ذلك وهؤالء يف عدة من أهل البصرة 

ن الرؤساء وفعل مثل ذلك من الكوفيني رجال منهم حبيب بن قرة وربعي بن عامر وعامر بن عبد األسد وكان م
يف ذلك ما ازدادوا به إىل ما كان منهم وزاحفهم املشركون يف أيام تستر مثانني زحفا تكون عليهم مرة وهلم أخرى 

  حىت إذا كان يف آخر زحف منها واشتد القتال قال املسلمون يا براء أقسم على ربك ليهزمنهم

حىت أدخلوهم خنادقهم مث اقتحموها عليهم فارزوا  لنا فقال الرباء بن مالك اللهم اهزمهم لنا واستشهدين فهزموهم
إىل مدينتهم فأحاط املسلمون هبا فبينا هم على ذلك وقد ضاقت املدينة هبم وطالت حرهبم خرج رجل إىل النعمان 
فاستأمنه على أن يدله على مدخل يوصل منه إىل املدينة ويكون منه فتحها فأمنه النعمان فقال اهندوا من قبل خمرج 

ء ورمى رجل آخر غري ذلك الرجل من ناحية أيب موسى بسهم يستأمنهم فيه على أن يدهلم على ذلك فأمنوه يف املا
نشابة فرمى إليهم بأخرى ودهلم على خمرج املاء فندب األمريان أصحاهبما فانتدب أليب موسى كعب بن سور وجمزأة 

املثعبة وعبد اهللا بن بشر اهلاليل فنهدوا فالتقوا  بن ثور وبشر كثري وانتدب للنعمان أيضا بشر كثري منهم سويد بن
هم وأهل البصرة على ذلك املخرج وقد تسرب سويد وعبد اهللا فأتبعهم الفريقان حىت إذا جتمعوا فيها والناس على 

رجل من خارج كربوا فيها وكرب املسلمني من خارج وفتحت األبواب فاجتلدوا فيها فأناموا كل مقاتل وأرز 
ىل القلعة فأطاف به الذين دخلوا من خمرج املاء فلما عاينوه وأقبلوا قبله قال هلم ما شئتم قد ترون ضيق ما اهلرمزان إ

انا فيه وأنتم وإن معي يف جعبيت مائة نشابة وواهللا ال تصلون إيل ما دامت معي نشابة وما يقع يل سهم إال يف رجل 



الوا فتريد ماذا قال أن أضع يدي يف أيديكم على حكم وما خري أسارى إذا أصبت منكم مائة بني قتيل وجريح ق
عمر يصنع يب ما شاء قالوا فذلك لك فرمى بقوسه وأمكنهم من نفسه فشدوه وثاقا واقتسموا ما أفاء اهللا عليهم 

فكان سهم الفارس ثالثة آالف والراجل ألفا وجاء الرجل الذي خرج بنفسه إىل النعمان واآلخر الذي رمى بالسهم 
ية أيب موسى فقاال للمسلمني من لنا باألمان الذي طلبنا علينا وعلى من مال معنا قالوا ومن مال معكم قالوا يف ناح

من أغلق عليه بابه مدخلكم فأجازوا ذلك هلم وقتل ليلتئذ من املسلمني ناس كثري منهم جمزأة بن ثور والرباء بن 
  مالك قتلهما اهلرمزان

فل وقد قصدوا السوس وأخرج معه النعمان وأبا موسى ومعهما اهلرمزان حىت وخرج أبو سربة من تستر يف أثر ال
  نزلوا على السوس وكتبوا بذلك إىل

عمر فكتب إىل أيب موسى برده على البصرة فانصرف عليها وأمر عمر على جند البصرة املقترب وهو األسود بن 
ندي سابور فسار حىت نزل عليها وكان األسود ربيعة وكتب إىل زر بن عبد اهللا ابن كليب الفقيمي أن يسري إىل ج

من املهاجرين إليه الوافدين عليه فقال له األسود ملا وفد عليه } صلى اهللا عليه وسلم{وزر من أصحاب رسول اهللا 
جئت ألقترب إىل اهللا بصحبتك فسماه املقترب وقال له زر يا رسول اهللا فين بطين وكثر إخوتنا فادع اهللا لنا فقال 

أوف لزر عمارته فتحول إليهم العدد ووفد أبو سربة وفدا فيهم أنس بن مالك واألحنف بن قيس وأرسل اللهم 
اهلرمزان معهم فقدموا مع أيب موسى البصرة مث خرجوا حنو املدينة حىت إذا دخلوها هيئوا اهلرمزان يف هيئته فألبسوه 

راه عمر واملسلمون يف هيئته مث خرجوا به على كسوته من الديباج ووضعوا على رأسه تاجا مكلال بالياقوت كما ي
الناس يريدون عمر يف منزله فلم جيدوه فسألوا عنه فقيل هلم جلس يف املسجد لوفد قدموا عليه من الكوفة فانطلقوا 
ئم يطلبونه يف املسجد فلم يروه فلما انصرفوا مروا بغلمان يلعبون فقالوا هلم ما تلددكم تريدون أمري املؤمنني فإنه نا

يف ميمنة املسجد متوسد برنسه وكان عمر رمحه اهللا قد جلس لوفد الكوفة يف برنس فلما فرغ من كالمهم وارتفعوا 
عنه وأخلوه نزع برنسه مث توسده فنام فانطلقوا ومعهم النظارة حىت إذا رأوه جلسوا دونه وليس يف املسجد نائم 

ر قالوا هو ذا وجعل الوفد يشريون إىل الناس أن اسكتوا عنه وال يقظان غريه والدرة يف يده فقال اهلرمزان أين عم
فقال هلم اهلرمزان أين حرسه وحجابه فقالوا ليس له حارس وال حاجب وال كاتب وال ديوان فقال ينبغي له أن 

يكون نبيا قالوا بل يعمل عمل األنبياء وكثر الناس فاستيقظ عمر رمحه اهللا باجللبة فاستوى جالسا مث نظر إىل 
اهلرمزان فقال اهلرمزان قالوا نعم فتأمله وتأمل ما عليه وقال اعوذ باهللا من النار وأستعني اهللا مث قال احلمد هللا الذي 

  أذل

باإلسالم هذا وأشباهه يا معشر املسلمني متسكوا هبذا الدين واهتدوا هبدى نبيكم وال تبطرنكم الدنيا فإهنا غرارة 
فقال ال حىت ال يبقى عليه من حليته شيء فرمى عنه بكل شيء كان عليه إال  فقال الوفد هذا ملك األهواز فكلمه

شيئا يستره وألبسوه ثوبا صفيقا فقال عمر هي يا هرمزان كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر اهللا فقال يا عمر إنا 
ما كان معكم غلبتمونا فقال وإياكم يف اجلاهلية كان اهللا قد خلى بيننا وبينكم فغلبناكم إذ مل يكن معنا وال معكم فل

عمر إمنا غلبتمونا يف اجلاهلية باجتماعكم وتفرقنا مث قال عمر ما عذرك وما حجتك يف انتقاضك مرة بعد مرة فقال 
أخاف أن تقتلين قبل أن أخربك قال ال ختف ذلك واستسقى ماء فأتى به يف قدح غليظ فقال لو مت عطشا مل 

يف إناء يرضاه فجعلت يده ترعد وقال إين أخاف أن أقتل وانا أشرب فقال  أستطع أن أشرب يف مثل هذا فأتى به



عمر ال بأس عليك حىت تشربه فأكفأه فقال عمر أعيدوا عليه وال جتمعوا عليه القتل والعطش فقال ال حاجة يل يف 
أمري املؤمنني قد املاء إمنا أردت أن أستأمن به فقال عمر إين قاتلك فقال قد أمنتين قال كذبت قال أنس صدق يا 

أمنته قال وحيك يا أنس أنا أؤمن قاتل جمزأة والرباء بن مالك واهللا لتأتني مبخرج وإال عاقبتك قال قلت له ال بأس 
عليك حىت ختربين وقلت له ال بأس عليك حىت تشربه وقال له من حوله مثل ذلك فأقبل على اهلرمزان وقال 

  م ففرض له على ألفني وأنزله املدينةخدعتين واهللا ال أخندع إال أن تسلم فأسل
ويروى أن املغرية بن شعبة كان الترمجان يومئذ بني عمر وبني اهلرمزان إىل أن جاء املترجم وكان املغرية يفقه من 
الفارسية شيئا فقال له عمر ما أراك هبا حاذقا ما أحسنها أحد منكم إال خب وال خب إال دق إياكم وإياها فإهنا 

  تنقص اإلعراب

  ذكر فتح السوس

واألخبار اليت نذكرها بعد ذلك شديدة اخلالف لبعض ما تقدم وكذلك قال أبو جعفر الطربي إن اهل السري 
اختلفوا يف أمرها قال فأما املدائين فإنه قال ملا انتهى فل جلوالء إىل يزدجرد وهو حبلوان دعا خباصته وباملوبذ فقال 

ترون فقال املوبذ نرى ان خنرج فننزل اصطخر فإهنا بيت اململكة وتضم إليك إن القوم ال يلقون مجعا إال فلوه فما 
خزائنك وتوجه اجلنود فأخذ برأيه وسار إىل أصبهان ودعا سياه فوجهه يف ثالمثائة فيهم سبعون من عظمائهم وأمره 

حماصر السوس  أن ينتخب من كل بلدة مير هبا من أحب فمضى سياه واتبعه يزدجرد حىت نزلوا اصطخر وأبو موسى
فوجه سياه إىل السوس واهلرمزان إىل تستر فنزل سياه منزال حتول عنه حني سار أبو موسى إىل تستر فنزل سياه بينها 

وبني رامهرمز ودعا الرؤساء الذين كانوا خرجوا معه من أصبهان وقد عظم أمر املسلمني عنده فقال قد علمتم أنا 
والبؤس سيغلبون على هذه اململكة وتروث دواهبم يف إيوانات اصطخر  كنا نتحدث أن هؤالء القوم أهل الشقاء

ومصانع امللوك ويشدون خيوهلم بشجرها وقد غلبوا على ما رأيتم وليس يلقون جندا إال فلوه وال ينزلون حبصن إال 
ى أن ندخل يف فتحوه فانظروا ألنفسكم قالوا رأينا رأيك قال فليكفين كل رجل منكم حشمه واملنقطعني إليه فإين أر

دينهم فوجهوا شريويه يف عشرة من األساورة إىل أيب موسى فقدم عليه فقال إنا قد رغبنا يف دينكم فنسلم على أن 
  نقاتل العجم

معكم وإن قاتلنا أحد من العرب منعتمونا منهم وننزل حيث شئنا ونكون فيمن شئنا منكم وتلحقونا بأشرف العطاء 
  هو فوقك فقال أبو موسى بل لكم ما لنا وعليكم ما علينا فقال ال نرضىويعقد لنا بذلك األمري الذي 

وكتب أبو موسى إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بأمرهم فأجابه أعطهم ما سألوك فكتب هلم أبو موسى فأسلموا 
ابك كما وشهدوا معه حصار تستر فلم يكن أبو موسى يرى منهم جدا وال نكاية فقال لسياه يا أعور ما أنت وأصح

كنا نرى قال لسنا مثلكم يف هذا الدين وال بصائرنا كبصائركم وليس لنا فيكم حرم حنامي عنهم ومل تلحقونا 
بأشراف العطاء ولنا سالح وكراع وأنتم حسر فكتب أبو موسى إىل عمر يف ذلك فكتب إليه أن أحلقهم على قدر 

ض ملائة منهم يف ألفني ألفني ولستة منهم يف ألفني البالء يف أفضل العطاء وأكثر شيء أخذه أحد من العرب ففر
  ومخسمائة لسياه وخسرو وابنه مقالص وشهريار وشهرويه وأفريذون وإياهم عىن الشاعر بقوله

  وملا رأى الفاروق حسن بالئهم
  وكان مبا يأيت من األمر أبصرا



  فسن هلم ألفني فرضا وقد رأى
  ثالمثئني فرض عك ومحريا

حصنا بفارس فمشى سياه يف آخر الليل يف زي العجم حىت رمى بنفسه إىل جانب احلصن الطويل قال فحاصروا 
ونضح ثيابه بالدم وأصبح أهل احلصن فرأوا رجال يف زيهم صريعا فظنوا أنه رجل منهم أصيبوا به ففتحوا باب 

لمون وقوم احلصن ليدخلوه وثار فقاتلهم حىت دخلوا عن باب احلصن وهربوا ففتح احلصن وحده ودخله املس
  يقولون فعل هذا الفعل سياه بتستر وحاصروا

  حصنا آخر فمشى خسروا إىل احلصن فأشرف عليه رجل منهم فكلمه فرماه خسرو بنشابة فقتله

أما سيف فإنه ذكر بإسناد له قال ملا نزل أبو سربة يف الناس على السوس وأحاط املسلمون هبا وعليهم شهريار أخو 
ل ذلك يصيب أهل السوس من املسلمني فأشرف عليهم الرهبان والقسيسون فقاال يا اهلرمزان ناوشهم مرات ك

معشر العرب إن مما عهد إلينا علماؤنا وأوائلنا أنه اليفتح السوس إال الدجال أو قوم فيهم الدجال فإن كان الدجال 
ة وعمل مكانه على جندها فيكم فستفتحوهنا وإن مل يكن معكم فال تعنوا حبصارنا وجاء صرف أيب موسى إىل البصر

الذين بالسوس املقترب والنعمان على أهل الكوفة فحاصر السوس مع أيب سربة فجاء كتاب عمر بصرف النعمان 
إىل أهل هناوند الجتماع األعاجم هبا فتهيأ للمسري مث استقبل يف تعبئته فناوش أهل السوس قبل مضيه فعاد الرهبان 

وغاظوهم وصاف ابن صياد يومئذ مع النعمان يف خيله فأتى باب السوس والقسيسون وأشرفوا على املسلمني 
غضبان فدقه برجله وقال انفتح فتقطعت السالسل وتكسرت األغالق وتفتحت األبواب ودخل املسلمون فألقى 
 املشركون بأيديهم ونادوا الصلح الصلح فأجاهبم املسلمون إىل ذلك بعدما دخلوها عنوة واقتسموا ما أصابوا قبل

  الصلح مث افترقوا

  فتح جندي سابور

قالوا وملا فرغ أبو سربة من السوس خرج يف جنده حىت ينزل على جندي سابور وزر بن عبد اهللا حماصرهم فأقاموا 
عليها يغادوهنم ويراوحوهنم القتال فلم يفجأ املسلمني يوما إال وأبواهبا تفتح مث خرج السرح وخرجت األسواق 

هم املسلمون أن مالكم قالوا رميتم لنا باألمان فقبلناه وأقررنا لكم اجلزاء على أن متنعونا وانبث أهلها فأرسل إلي
فقال املسلمون ما فعلنا فقال أهل جندي سابور ما كذبنا فسأل املسلمون فيما بينهم فإذا عبد يدعى مكنفا كان 

ا إمنا هو عبد فقال املشركون إنا ال أصله منها هو الذي كتب هلم أمانا فرمى به إليهم من عسكر املسلمني فقالو
نعرف حركم من عبدكم وقد جاءنا أمان فنحن عليه قد قبلناه ومل نبدل فإن شئتم فاغدروا فأمسكوا عنهم وكتبوا 

بذلك إىل عمر فأجاهبم إن اهللا عظيم الوفاء فال تكونون أوفياء حىت توفوا ما دمتم يف شك أجيزوهم وفوا هلم ففعلوا 
  وانصرفوا عنهم

  وقال عاصم بن عمرو يف ذلك
  لعمري لقد كانت قرابة مكنف
  قرابة صدق ليس فيها تقاطع
  أجارهم من بعد ذل وقلة

  وخوف شديد والبالء بالقع



  فجاز جواز العبد بعد اختالفنا
  ورد أمورا كان فيها تنازع

  إىل الركن والوايل املصيب حكومة
  فقال حبق ليس فيه ختادع

  فلله جندي ساهبور لقد جنت
  داة منتها بالبالء اللوامعغ

  الطويل
  حديث وقعة هناوند

واالختالف فيها بني أهل األخبار كثري ولكن الذي ذكره أبو احلسن املدائين من حديثها أحسن ما وقفت عليه من 
األحاديث منساقا وأطوله اقتصاصا فلذلك آثرت اإلبتداء به ورمبا أدرجت يف تضاعيفه من حديث غريه ما حيسن 

  فيه مث أذكر بعد انقضائه ما اختار ذكره من األخبار اليت أوردها سواه عن هذه الوقعة إن شاء اهللاإدراجه 

ذكر املدائين عن رجال من أهل العلم يزيد بعضهم على بعض أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه شاور اهلرمزان 
وأصبهان قال فارس الرأس واجلبال جناحان فقال له أما إذ فتين بنفسك فأشر علي أبفارس أبدا أم باجلبال أذربيجان 

فاقطع اجلناحني فال يتحرك الرأس قال عمر بل أقطع الرأس فال يقوم جسد وال جناح وال رجل فكتب عمر إىل 
عثمان بن أيب العاص وهو بتوج أن سر إىل اصطخر وقدم عليه أبو موسى فأمره ان يرجع إىل البصرة ويسري إىل ابن 

العاص وقال كل واحد منكم أمري على جنده فقدم أبو موسى البصرة فسار إىل يزدجرد  كسرى مع عثمان بن أيب
  باصطخر وسار

إليه عثمان من توج فلما أحلوا على يزدجرد كتب إىل أهل الري وأهل اجلبال أصبهان ومهدان وقومس أن العرب 
العرب الذي جاء بدينهم  قد أحلوا علي فاشغلوهم عين وردوهم إىل بالدهم فكتب بعضهم إىل بعض أن صاحب

وأظهر أمرهم هلك وملك بعده رجل مل يلبث إال قليال حىت هلك وإن صاحبهم هذا عمر وطال سلطانه وأغزى 
جنوده بالدكم فليس مبنته حىت خترجوه من بالدكم وتغزوه يف بالده فأمجعوا على ذلك ومتالوا عليه وتعاقدوا 

لكوفة فكتبوا به إىل عمر فخرج ميشي حىت قام على املنرب فقال أين وأنفذوا أن جيتمعوا بنهاوند وبلغ ذلك أهل ا
املسلمون أين املهاجرون واألنصار فاجتمع الناس فحمد اهللا وأثىن عليه وقال إن عظماء أهل الري وأهل أصبهان 

عاهدوا ان وأهل مهذان وأهل هناوند وأهل قومس وأهل حلوان أمم خمتلفة ألواهنا وألسنتها وأدياهنا ومللها وقد ت
خيرجوا إخوانكم من بالدهم وأن يغزوكم يف بالدكم فأشريوا علي وأوجزوا وال تطنبوا فتفشع بكم األمور فقام 

فقال يا أمري } صلى اهللا عليه وسلم{طلحة وكان من خطباء قريش وذوي رأيهم ومن عليه أصحاب رسول اهللا 
وأحكمتك التجارب فأنت ويل ما وليت ال ينبثر يف  املؤمنني قد حنكتك األمور وجربتك الدهور وعجمتك الباليا

يديك وال حيل عليك فمرنا نطع وامحلنا نركب وقدنا ننقد فإنك مبارك األمر ميمون النقيبة وقد أخربت وخربت 
  وجربت فلم ينكشف شيء من عواقب قضاء اهللا لك إال عن خيار
هم وإىل أهل اليمن فليسريوا من مينهم وسر قال تكلموا فقال عثمان اكتب إىل أهل الشام أن يسريوا من شام

بنفسك يف أهل احلرمني إىل أهل املصرين فتلقى مجع املشركني جبمع املسلمني فيتعال يف عينك ما قد كثر عندك 
وتكون أعز منهم إنك لن تستبقي من نفسك باقية بعد العرب ولن متتنع من الدنيا بعزيز وال تلوذ منها حبريز وهذا 



  ده فاحضرهم برأيك واشهدهم مبقدرتكيوم له ما بع
  قال تكلموا فقال علي بن أيب طالب يا أمري املؤمنني إن كتبت إىل أهل

الشام فساروا من شامهم أغارت الروم على بالدهم وإن سار أهل اليمن من مينهم خلفتهم احلبش يف عياالهتم وإن 
ختلفه من العورات يف العياالت أهم إليك مما  سرت باهل احلرمني انتقضت األرض عليك من أقطارها حىت يكون ما

بني يديك وأما ما ذكرت من مسريهم فاهللا ملسريهم أكره وهو أقدر على تغيري ما كره وأما كثرهتم فإنا مل نلق عدونا 
بالكثرة ولكنا كنا نلقاهم بالصرب إنك إن نظر إليك األعاجم قالوا هذا أمري العرب فكان أشد حلرهبم وكلبهم ولكن 

كتب إىل أهل البصرة فليتفرقوا على ثالث فرق فلتقم فرقة يف ديارهم وفرقة يف أهل عهدهم وتسري فرقة إىل ا
  إخواهنم بالكوفة

قال هذا رأي وقد كنت أحب أن أتابع عليه لعمري لئن سرت بأهل احلرمني ونظر إيل األعاجم لتنقضن األرض 
ه قطعنا أصل العرب فأشريوا علي برجل أوليه واجعلوه عراقيا وليمدهنم من مل ميدهم وليقولن أمري العرب إن قطعنا

قالوا أنت أفضل رأيا وأعلم بأهل العراق وهم عمالك وقد وفدوا عليك وعرفتهم قال ألولينها رجال يكون ألول 
ل أسنة يلقاها النعمان بن مقرن وكان النعمان بكسكر قد كتب إىل عمر يا أمري املؤمنني إمنا مثلي ومثل كسكر مث

شاب عند مومسة تلون له كل يوم وتعطر وإين أذكرك اهللا إال بعثتين يف جيش إىل ثغر غازيا وال تبعثين جابيا فندب 
عمر أهل املدينة فانتدب منهم مجع فوجههم إىل الكوفة وكتب إىل عمار بن ياسر أن يستنفر ثلث أهل الكوفة وأن 

بن مقرن املزين وكتب إىل أهل الكوفة بذلك وكتب إىل أيب يسريوا إىل العجم بنهاوند فقد وليت عليهم النعمان 
موسى أن يستنفر ثلث أهل البصرة إىل هناوند وكتب إىل النعمان إين وجهت جيشا من أهل املدينة وأهل الكوفة 

وأهل البصرة إىل هناوند فأنت على الناس ومعك يف اجليش طليحة ابن خويلد وعمرو بن معدي كرب فأحضرمها 
ورمها يف احلرب فإن حدث بك حدث فأمري الناس حذيفة فإن قتل فجرير بن عبد اهللا فإن قتل فاملغرية ابن الناس وشا

  شعبة فإن قتل فاألشعث بن قيس وذكر األشعث يف هذا غريب فإن

  املعروف من عمر رضي اهللا عنه أنه مل يستعمل أحدا ممن ارتد ولكن هذا وقع يف هذا احلديث واهللا أعلم

لكتاب مع السائب بن األقرع بن عوف وقال له وإن سلم اهللا ذلك اجلند فقد وليتك مغامنهم وبعث عمر با
ومقامسهم فال ترفعن إال باطال وال متنعن أحدا حقه وإن هلك ذلك اجلند فاذهب فال أرينك أبدا فقدم السائب 

ستنفرهم أبو موسى فنفر الكوفة فيمن نفر من أهل املدينة وبعث بكتاب أهل البصرة مع عمرو بن معدي كرب فا
ثلثهم وخرجوا إىل الكوفة عليهم جماشع بن مسعود وعلى أهل الكوفة حذيفة بن اليمان مث ساروا مجيعا مع من قدم 
من أهل املدينة إىل هناوند وسار النعمان بن مقرن فتوافوا بنهاوند واألعاجم هبا ستون ألفا عليهم ذو الفروة وهو ذو 

ه االسفيذهان بقرية يقال هلا فيديسجان دون مدينة هناوند بفرسخني وقد خندق األعاجم احلاجب وهم مبكان يقال ل
وهالوا يف اخلندق ترابا قد خنلوه فبعث النعمان طليحة بن خويلد وبكري بن الشداخ فارس أطالل ليعلما علم القوم 

يأخذ على مضيق أو بعض فأما بكري فانصرف فقيل له ما درك قال أرض العجم ومل يكن يل هبا علم فخفت أن 
جباهلا ومضى طليحة فأبطأ حىت ساء ظن الناس به فعلم علمهم مث رجع فلم مير جبماعة إال كربوا فأنكر ذلك منهم 
وقال ما لكم تكربون إذا رأيتموين قالوا ظننا أنك فعلت كفعلتك قال لو مل يكن دين حلميت أن أجزر العرب هذه 

القوم وكثرهتم فقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل وأقام النعمان أياما حىت استجم  األعاجم الطماطم وأخرب الناس بعدة



الناس أنفسهم وظهرهم فلما كان يوم األربعاء من بعض تلك األيام دنا من عسكر املشركني وقال إن أمري املؤمنني 
ن املدينة عبد اهللا بن الزبري كتب إيل أن ال أقاتلهم حىت أدعوهم فمن رجل يأتيهم بكتابه ومعه يف عسكره ممن قدم م

وعبد اهللا بن عمرأو الزبري وابنه عبد اهللا فتواكل الناس فقام املغرية بن شعبة يتذيل يف مشيته وكان آدم طويال ذا 
ضفريتني أعور فأخذ الكتاب فأتاهم فقال القوا إيل شيئا فألقوا له ترسا فجلس عليه فقال الترمجان ما أقدمكم فذكر 

  ن ضيق املعيشة وقال كناماكانوا فيه م

أهل جهد وجفاء بني شوك وحجر ومدر وحية وعقرب يغري بعضنا على بعض فأتينا بالدكم فأصبنا مطعما طيبا 
وشرابا عذبا ولبوسا لينا وطال باردا فلسنا براجعني إىل ما كنا فيه حىت نصيب حاجتنا أو منوت فنظر بعضهم إىل 

ب أرجاس أجناس وإمنا غركم مناخر نبد جوى األهواز وعوران املدائن بعض وقالوا صدق فقالوا إنكم معشر العر
الذين لقوكم وإنه ليس ممن ترى إال فارسي حمض اسوار ولوال فساد األرض لقتلناكم فما حاجتكم اليت تريدون أن 

لم كافة فإن تصيبوها فقرأ عليهم املغرية كتاب عمر إنا ندعوكم إىل ما دعاكم اهللا إليه ورسوله أن تدخلوا يف الس
  فعلتم فأنتم إخواننا لكم مالنا وعليكم ما علينا فإن أبيتم اإلسالم فاجلزية فإن أبيتم اجلزية استنصرنا اهللا عليكم

قالوا اآلن حني نقرنكم يف اجلبال فرجع املغرية فقال للنعمان حبست الناس حىت طمحت أبصارهم أما واهللا إن لو 
اهللا ومل ختب وهنض املسلمون للحرب فأقبل ذو احلاجب على برذون أمام كنت صاحبها قال رمبا كنت فلم خيزك 

العجم فقالوا انزلوا بالطائر الصاحل الذي نصرمت به على األمم وهتزمون به العرب فربز له رجل من املسلمني فقتله 
ة اخلميس من غد ذو احلاجب وهتاجيوا واقتتلوا حىت كثرت بينهم القتلى واجلرحى مث حتاجزوا وغدا املشركون غدا

جيرون احلديد ويسحبون الدروع وغدا املسلمون على راياهتم فتقدم رجل من العجم قد أعلم بعصابة فيها جواهر 
أمام أصحابه فحمل عليه أوىف بن سربة القشريي فقتله وسلبه فنقلة النعمان وسلبه ومحل املشركون فتلقاهم 

حتاجزوا عند املساء فبات املسلمون يوقدون النريان ويعصبون املسلمون فاقتتلوا حىت صبغت الدماء ثنن اخليل و
باخلرق هلم أنني من اجلراح ودوي بالقرآن كدوي النحل وبات املشركون يف املعازف واخلمور وهبم من اجلراح مثل 

  ما

سوة باملسلمني وأصبحوا يوم اجلمعة فأقبل النعمان معلما ببياض على برذون قصري عليه قباء أبيض مصقول وقلن
بيضاء فوقف على الرايات فحضهم وقال يا معشر املسلمني إن هؤالء قد أخطروا لكم دنيا وأخطرمت هلم أخطارا 
اخطورا لكم دنيا وأخطرمت هلم اإلسالم فاهللا اهللا يف اإلسالم أن ختذلوه فإنكم أصبحتم بابا بني املسلمني واملشركني 

منكم قربه وال خيلفه على صاحبه فإنه لوم وخذالن ووهن  فإن كسر الباب دخل على اإلسالم ليشغل كل امرى ء
وفشل إين هاز الراية فإذا هززهتا فليأخذ الرجال مهايينها يف احقيتها وشسوعها يف نعاهلا وليتعهد أصحاب اخليل 

ا أعنتها وحزمها فإذا هززهتا الثانية فليعرف كل امرى ء منكم مصوب رحمه وموضع سالحه ووجه مقاتله فإذا هززهت
الثالثة وكربت فكربوا واستنصروا اهللا واذكروه فإذا محلت فامحلوا فقال رجل من أهل العراق قد مسعنا مقالتك أيها 
األمري فنحن واقفون عند قولك منتهون إىل رأيك فأي النهار أحب إليك أوله ام آخره قال آخره حني هتب الرياح 

ناس حىت إذا زالت الشمس هز الراية فقضى الناس حوائجهم وحتل الصالة وينزل النصر ملواقيت الصالة فأمهل ال
وشدت الرجال مناطقها ونزع أصحاب اخليل املخايل عن خيلهم وقرطوها وأعنتها وشدوا حزمها وتأهبوا للحرب 
مث امهل حىت إذا كان يف آخر الوقت هزها فصلى الناس ركعتني وجال أصحاب اخليل يف متوهنا وصوبوا رماحهم 

آذان خيوهلم وأقبلت األعاجم على براذينهم عليهم الرايات املدجبة واملناطق املذهبة ووقف ذو  فوضعوها بني



احلاجب على بغلة فلقد رأى األعاجم وهم يف عدهتم وإن إلقدامهم يف ركبهم لزلزلة وإن األسوار ليأخذ النشابة فما 
عشر املسلمني إين هاز الراية وحامل فامحلوا يسدد الفوق للوتر وما يتمالك أن يضعها على قوسه فقال النعمان يا م

وال يلوي احد على أحد وإن قيل قتل النعمان فال يلوين علي أحد وأنا داع بدعوة فعزمت على كل رجل منكم إال 
  أمن مث قال اللهم اعط النعمان اليوم الشهادة يف نصر املسلمني وافتح عليهم مث نثل درعه

  دين ممن حوله حىت غشيهم التكبري من السماء وصوب رايته كأهنا جناحوهز الراية وكرب فكرب األدىن فاأل

طائر ومحل ومحل الناس فكان أول صريع رمحه اهللا ومر به معقل بن يسار فذكر عزمته أال يلوي أحد علي فجعل 
ل هبا قبل علما عنده ومر أخوه سويد بن مقرن أو نعيم فألقى عليه ثوبا لكي ال يعرف ونصب الراية تقطر دما قد قت

ان يصرع وسقط ذو احلاجب عن بغلته فانشق بطنه واهنزم املشركون فأتبعوهم يقتلوهنم كيف شاءوا فقال بعض من 
حضر ذلك اليوم إين لفي الثقل فثارت بيننا وبني القوم عجاجة قسطالنية فجعلت أمسع وقع السيوف على اهلام مث 

فأتبعتهم طائفة من املسلمني حىت دخلوا مدينتهم مث رجعوا  كشفت فإذا املسلمون يتبعوهنم كالذباب يتبع الغنم
وحوى املسلمون عسكرهم ورجع معقل بن يسار إىل النعمان بعد اهنزام املشركني ومعه أداوة فيها ماء فغسل 

التراب عن وجهه فقال من أنت قال معقل بن يسار قال ما فعل الناس قال فتح اهللا عليهم قال احلمد هللا اكتبوا 
إىل عمر وفاضت نفسه فاجتمع الناس وفيهم ابن الزبري وابن عمر فأرسلوا إىل أم ولده فقالوا أعهد إليك  بذلك

عهدا فقالت هاهنا سفط فيه كتاب فأخذوه فإذا كتاب عمر إىل النعمان إن حدث بك حدث فاألمري حذيفة فإن 
مث سار إىل مدينة هناوند وقد محلت الغنائم  قتل ففالن فإن قتل ففالن فتوىل أمر الناس حذيفة فأمر بالغنائم فجمعت

إىل عسكرهم وحصر أهل املدينة وقاتلوهم فبيناهم يطاردوهنم إذ حلق مساك بن عبيد عظيما من عظمائهم يقال له 
دينار فسأله األمان فأمنه وأدخله على حذيفة فصاحله عن البلد على مثامنائة ألف وشيء من العسل والسمن وقال إن 

بالعهد وأخاف عليكم مخسة أشياء اخلب والبخل والغدر واخليالء والفجور وأخاف أن يأتيكم اخلب من لكم لوفاء 
قبل النبط واخليالء من قبل الروم والبخل من قبل فارس والفجور والغدر من قبل أهل األهواز وأتى السائب ابن 

 وأدلك على كنز النخريجان مث جتلبوا عليه األقرع دهقان وقد مجعت الغنائم فقال له أتؤمنين على دمي ودماء قرابيت
  يف احلرب فيقسم وجتري عليه السهام ومل حيرزوه جبزية أقاموا عليها وإمنا هو دفني دفنوه

  وفروا عنه فتأخذه لصاحبكم يعين عمر رضي اهللا عنه ختصه به قال أنت آمن إن كنت

ل غارا فاستخرج سفطني فإذا قالئد منظومة صادقا قال فاهنض معي فنهض معه فانتهى إىل قلعة فرفع صخرة ودخ
بالدرر والياقوت وقرطة وخوامت وتيجان مكللة باجلوهر فأمنه مث أتى به حذيفة فأخربه فقال اكتمه فكتمه حىت قسم 
الغنائم بني الناس وعزل اخلمس مث خرج السائب مسرعا فقدم على عمر فقال له عمر ما وراءك فواهللا ما منت هذه 

ميتا أعظم من هذه } صلى اهللا عليه وسلم{ررا وما أتت علي ليلة بعد الليلة اليت أصبح فيها رسول اهللا اليلة إال تغ
الليلة قال أبشر بفتح اهللا ونصره وحسن قضائه لك يف جنودك مث اقتص اخلرب حىت انتهى إىل قتل النعمان فقال إنا هللا 

يعرف وجهه قال ال أم لك وال أب قتل الضعفاء الذين ال  يرحم اهللا النعمان مث مه قال مث واهللا ما أصيب بعده رجل
يعرفهم عمر ابن أم عمر وأكب طويال وبكى مث قال أصيبوا مبضيعة قال ال ولكن أكرمهم اهللا بالشهادة وساقها 

إليهم فقال وحيك أغلبتم على أجساد إخوانكم أم دفنتموهم قال دفناهم قال فأعطيت الناس حقوقهم قال نعم قال 
عمر فأخذ السائب بثوبه وقال حاجة قال ما حاجتك إذ أعطيت الناس حقوقهم قال حاجة لك وإليك فنهض 



فجلس فجر السائب الغرارة فأخرج السفطني ففتحهما ونظر إىل ما فيهما كأنه النريان يشب بعضها بعضا فقال 
قال له اختم معك فختمه وقال عمر ما هذا فأخربه فدعا عليا وعبد اهللا بن أرقم وغريمها فختموا على السفطني و

لعبد اهللا بن أرقم ارفعه ورجع السائب فرأى عمر ليايل كاحليات يردن هنشه فسرح رجال وكتب إىل السائب إن 
صادفك رسويل يف الطريق فال تصلن إىل أهلك حىت تأتيين وإن وصلت إىل أهلك فعزمة مين إليك إذا قرأت كتايب 

وكتب إىل عمار ال تضعن كتايب حىت ترحل إىل السائب وأمر الرسول أن أن تشد على باب راحلتك وتقبل إيل 
يعجله فقدم الرسول فقال له السائب أبلغه عين شيء أم به على سخطة قال ما رأيت ذلك وال أعلمه بلغه عنك 

أمك  خري وال شر وركب فقدم على عمر فقال له يا ابن أم مليكة يا ابن احلمريية ما يل ولك أم مالك ويل ثكلتك
  مالذي جئتين به فلقد

  بت مما جئتين به مروعا أظن
ل واهللا لئن أعدت عليك احلديث فزدت حرفا أو نقصت حرفا ألكذبن قال احليات تنهشين أخربين عن السفطني قا

إنك ملا انصرفت فأخذت مضجعي ملنامي أتتين املالئكة فأوقدوا علي سفطيك مجرا ودفعومها يف حنري وأنا أنكص 
احليات  وأعاهدهم أن أردمها فأقسمهما على من أفاءمها اهللا عليه فكاد ابن اخلطاب حيترق مث مل أزل مروعا أظن

  تنهشين فأردد هذين السفطني فبعهما بعطاء الذرية واملقاتلة أو بنصف ذلك وأقسم مثنهما على من أفاءمها اهللا عليه
وقال بعضهم قال له بعهما واجعل مثنهما يف أعطية املسلمني بالبصرة والكوفة فإن خرج كفافا فذاك وإن فضل 

  فاجعله يف بيت مال املسلمني
فاشترامها عمرو بن حريث بعطاء الذرية واملقاتلة وقال بعضهم اشترامها بأعطية أهل املصرين فقدم السائب هبما 

فباع أحدمها من أهل احلرية مبا أخذمها به واستفضل اآلخر وقال بعضهم استفضل مائة ألف دينار فكان أول مال 
  أعتقده

ن نساء األساورة ومعه حلية كثرية من كنز قال وكان النخريجان حتصن يف قلعة من قالع هناوند ومعه مائة امراة م
  كسرى فصاحله حذيفة على ما كان معه وافتتح حذيفة رساتيق مما يلي أصبهان

وكان أهل هناوند قد حفروا خندقا وهالوا فيه ترابا متحوال فلما اهنزموا جعلوا يسقطون لك اخلندق ويغرقون يف 
  ذلك التراب

  وكان يقال لفتح هناوند فتح الفتوح
ر املدائين أيضا عن موسى بن عبيدة عن أخيه قال قدمت البصرة فرأيت هبا شيخا أصم فقلت ما أصابك قال أنا وذك

  من أهل هناوند فنزل املسلمون يعين عندما نزلوا عليها فكربوا تكبرية ذهب مسعي منها

 حنوا من هذا احلديث وذكر الطربي فيما ذكره من األخبار املختلفة يف هذه الوقعة عن سيف عن أيب بكر اهلذيل
وزاد فيه أشياء وخالفه يف أماكن منه منها أن النعمان بن مقرن عندما أمره عمر رضي اهللا عنه على هذه احلرب يف 
هذا الوجه كان يومئذ بالبصرة ومعه قواد من قواد أهل الكوفة قد أمد هبم عمر رمحه اهللا أهل البصرة عند انتقاض 

ايذج واعانوهم على تستر وجندي سابور والسوس فكتب إليه عمر إين قد وليتك اهلرمزان فافتتحوا رامهرمز و
حرهبم يعين األعاجم الذين اجتمعوا بنهاوند فسر من وجهك هذا حىت تأيت ماه فإين قد كتبت إىل أهل الكوفة أن 

وغريهم واستنصر يوافوك هبا فإذا اجتمع إليك جندك فسر إىل الفريزان ومن جتمع إليه من األعاجم من أهل فارس 
  اهللا وأكثر من ال حول وال قوة إال باهللا وإن حدث بك حدث فعلى الناس نعيم بن مقرن



ويف حديثه أنه ملا استحث أهل الكوفة كان أسرعهم إىل ذلك الوجه الروادف ليبلوا يف الدين وليدركوا حظا وأن 
إىل النعمان وخرج معه نعيم بن مقرن حىت  حذيفة بن اليمان خرج بأهل الكوفة أمريا عليهم بأمر عمر حىت ينتهي

قدموا على النعمان بالطرز وجعلوا مبرج القلعة خيال عليها النسيسر وكتب عمر رمحه اهللا إىل سلمى بن القني 
وحرملة بن مريطة ورز بن كليب واملقترب بن ربيعة والقواد الذين كانوا بني فارس واألهواز ان اشغلوا فارس عن 

بذلك أمتكم وأرضكم وأقيموا على حدود ما بني فارس واألهواز حىت يأتيكم أمري وبعث إخوانكم وحوطوا 
جماشع بن مسعود إىل األهواز وقال له أفصل منها على ماه ففعلوا ما أمرهم به وقطعوا بذلك على أهل هناوند أمداد 

  فارس
  وفيه أن النعمان ملا أتاه طليحة خبرب هناوند وأعلمه انه ليس بينه وبينها

أحد وال شيء يكرهه وقد تواىف إليه أمداد املدينة نادى عند ذلك بالرحيل وبعث إىل جماشع أن يسوق الناس وسار 
النعمان على تعبئته وعلى مقدمته أخوه نعيم وعلى جمنبتيه أخوه سويد وحذيفة بن اليمان وعلى اجملردة القعقاع 

وقوف على تعبئتهم أمريهم الفريزان وقد تواىف إليه بنهاوند وعلى الساقة جماشع فانتهوا إىل األسبيذهان والفرس به 
كل من غاب عن القادسية واأليام من أهل الثغور وأمرائها وأعالم من أعالمهم ليسوا بدون من شهد األيام 

والقوادس فلما رآهم النعمان كرب ثالثا وكرب الناس معه فزلزلت األعاجم وأمر النعمان وهو واقف حبط األثقال 
رب الفسطاط فضرب وهو واقف حبط األثقال وبضرب الفسطاط وهو واقف وابتدره أشراف أهل الكوفة وبض

وأعياهنم فسبق إليه عدة منهم سابقوا أكفاءهم فسبقوهم وهم أربعة عشر رجال حذيفة بن اليمان وعقبة بن عمرو 
وربعي بن عامر وعامر بن مطر وجرير واملغرية بن شعبة وبشري بن اخلصاصية وحنظلة بن الربيع الكاتب وابن اهلدير 

بن عبد اهللا احلمريي وجرير البجلي واألشعث ابن قيس واألقرع بن عبد اهللا احلمريي وسعيد بن قيس اهلمداين 
ووائل بن حجر فلم ير بناة فسطاط بالعراق كهؤالء وأنشب النعمان القتال فاقتتلوا يوم األربعاء ويوم اخلميس 

ل مث احنجزوا يف خنادقهم يوم اجلمعة وحصرهم املسلمون فأقاموا عليهم ما شاء اهللا واحلرب بينهم يف ذلك سجا
واألعاجم باخليار ال خيرجون إال إذا أرادوا اخلروج فاشتد ذلك على املسلمني وخافوا أن يطول أمرهم وأحبوا 

رووا فيه فقال على رسلكم املناجزة فتجمع أهل الرأي من املسلمني وأتوا النعمان يف ذلك فوافقوه تروي يف الذي 
ال تربحوا مث بعث إىل من بقي ممن مل يأته من أهل النجدات والرأي يف احلرب فتوافوا إليه فتكلم النعمان فقال قد 
  ترون املشركني واعتصامهم باحلصون من اخلنادق واملدائن وأهنم ال خيرجون إال إذا شاءوا وال يقدر املسلمون على

مشيئتهم وهم يرون ما املسلمون فيه من التضايق فما الرأي الذي به حنمشهم ونستخرجهم إنغاضهم وانبعاثهم قبل 
  إىل املناجزة

  فقال بعض املسلمني التحصن عليهم أشد من املطاولة عليكم فدعهم وطاوهلم وقاتل من أتاك منهم
  لة حىت ال جند منها بدافردوا مجيعا عليه رأيه وقالوا إنا لعلى يقني من إجناز ربنا موعده فما لنا وللمطاو
  وتكلم عمرو بن معدي كرب يومئذ فلم يوافقهم قوله الذي قال وردوه عليه

وقال طليحة أما انا فأرى أن نبعث خيال مؤدية فيحدقوا هبم مث يراموهم ليحمشوهم وينشبوا القتال فإذا استحمشوا 
طول ما قاتلناهم وإنا إذا فعلنا ورأوا ذلك منا  واختلطوا هبم أرزت إلينا خيلنا تلك استطرادا فإنا مل نستطردهلم يف

  طمعوا يف هزميتنا ومل يشكوا فيها فخرجوا فجادونا وجاددناهم حىت يقضي اهللا فينا وفيهم ما أحب
فأمر النعمان القعقاع صاحب اجملردة بذلك ففعل وأنشب القتال فأنغضهم فلما خرجوا نكص مث نكص مث نكص 



ا ظن طليحة وخرجوا فلم يبق أحد إال من يقوم هلم على األبواب وجعلوا يركبون فاغتنمتها األعاجم ففعلوا كم
القعقاع حىت أرزا إىل الناس وانقطع القوم من حصنهم بعض االنقطاع والنعمان واملسلمون على تعبئتهم يف يوم 

لوهم حىت يأذن هلم اجلمعة ويف صدر النهار وقد عهد النعمان إىل الناس عهده وأمرهم ان يلزموا األرض وال يقات
  ففعلوا واستتروا باحلجف من الرمي وأقبل املشركون عليهم يثفنوهنم حىت

أفشوا فيهم اجلراحات وشكا الناس ذلك بعضهم إىل بعض مث قالوا للنعمان أال ترى ما حنن فيه أال ترى ما لقي 
مركم فقال املغرية لو أن هذا األمر إيل الناس فما تنتظر هبم أئذن للناس يف قتاهلم فقال النعمان رويدا رويدا تروا أ

علمت ما أصنع فقال النعمان رويدا ترى أمرك فقد كنت تلي األمر فتحسن وال خيذلنا اهللا وإياك وحنن نرجوا من 
صلى اهللا {املكث مثل الذي ترجوا يف احلث وجعل النعمان ينتظر بالكتائب أحب الساعات كانت إىل رسول اهللا 

ل أن يلقى فيها العدو وذلك عند الزوال وتفيؤ األفياء ومهب األرواح فلما كان قريبا من تلك يف القتا} عليه وسلم
الساعة حتشحش النعمان وسار يف الناس على برذون أحوى قريب من األرض فجعل يقف على كل راية فيحمد اهللا 

ن الظهور وقد أجنز لكم هوادي عز وجل ويثين عليه ويقول قد علمتم ما أعزكم اهللا به من هذا الدين وما وعدكم م
ما وعدكم وصدروه وإمنا بقيت اعجازه وأكارعه واهللا منجز وعده ومتبع آخر ذلك أوله واذكروا ما مضى إذ أنتم 

أذلة وما استقبلتم من هذا األمر وأنتم أعزة فأنتم اليوم عباد اهللا حقا وأولياؤه وقد علمتم انقطاعكم من إخوانكم 
م يف ظفركم وعزكم والذي عليهم يف هزميتكم وذلكم وقد ترون ما أنتم بإزائه من من أهل الكوفة والذي هل

عدوكم وما أخطرمت وما أخطروا لكم فأما ما أخطروا لكم فهذه الزينة وما ترون من هذا السواد واما ما أخطرمت 
دينكم وأتقى اهللا عبد هلم فدينكم وبيضتكم وال سواء ما أخطرمت وأخطروا فال يكونن على دنياهم أمحى منكم على 

صدق اهللا وأبلى نفسه فأحسن البالء فإنكم بني خريين تنتظرون إحدى احلسنيني من بني شهيد حي مرزوق أو فتح 
قريب وظفر يسري فكفى كل رجل ما يليه ومل يكل قرنه إىل أخيه فإذا قضيت أمري فاستعدوا فإين مكرب ثالثا فإذا 

  فإذا كربت الثانية فليجمع عليه رداءهكربت األوىل فليتهأ من مل يكن هتيأ 

وليشد عليه سالحه وليتأهب للنهوض فإذا كربت الثالثة فإين حامل إن شاء اهللا فامحلوا معا اللهم أعز دينك وانصر 
  عبادك واجعل النعمان اول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك

ن فيه عز اإلسالم وذل يذل به الكفار مث اقبضين بعد ويف رواية انه قال اللهم إين أسألك أن تقر عيين بفتح يكو
  ذلك على الشهادة أمنوا يرمحكم اهللا فأمنا وبكينا

فلما فرغ النعمان من التقدم إىل أهل املواقف رجع إىل موقفه فكرب األوىل والثانية والثالثة والناس سامعون مطيعون 
ن ومحل الناس وراية النعمان تنقض حنوهم انقضاض مستعدون للمناهضة ينحى بعضهم بعضا عن سننه ومحل النعما

العقاب فالتقوا بالسيوف فاقتتلوا قتاال شديدا مل يسمع السامعون بوقعه يوم قط كانت أشد منها قتاال فقتلوا فيها من 
أهل فارس فيما بني الزوال واالعتام ما طبق أرض املعركة دما يزلق الناس والدواب وأصيب فرسان من فرسان 

مني يف الزلق يف الدماء منهم النعمان أمريهم زلق فرسه يف الدماء فصرعه فأصيب عند ذلك رمحه اهللا وتناول املسل
الراية منه قبل أن تقع أخوه نعيم بن مقرن وسجى النعمان بثوب وأتى حذيفة بالراية فدفعها إليه وكان اللواء مع 

ع اهللا فينا وفيهم لئال يهن الناس فاقتتلوا حىت إذا أظلم حذيفة وقال املغرية اكتموا مصاب أمريكم حىت ننظر ما يصن
الليل عليهم انكشف املشركون وذهبوا واملسلمون مظلون هبم فعمى على املشركني قصدهم فتركوه وأخذوا حنو 

اللهب وهو اخلندق الذي كانوا انزلوا دونه فوقعوا فيه فمات فيه منهم مائة ألف أو يزيدون سوى من قتل منهم يف 



عركة وهم أعداد الذين هووا ومل يفلت إال الشريد وجنا الفريزان من بني الصرعى يف املعركة فهرب حنو مهدان يف امل
ذلك الشريد فأتبعهم نعيم بن مقرن وقدم القعقاع فأدركه حني انتهى إىل ثنية مهدان والثنية مشحونة من بغال ومحري 

  موقورة عسال فحبسه

دما امتنع مل يزل يتوقل يف اجلبل ملا غشيه إذ مل جيد مساغا وتوقل القعقاع يف أثره حىت على أجله فقتله على الثنية بع
أخذه واستاق العسل وما خالطه من سائر األمحال فأقبل به ومسيت تلك الثنية بذلك ثنية العسل وقال القعقاع يف 

  ذلك
  قوال ألصرام بأكناف اجلبل
  بأن هللا جنودا من عسل
  جلتقتل أحيانا بأسياف األ

  الرجز
ومضى الفالل حىت انتهوا إىل مدينة مهدان فدخلوها واخليل يف آثارهم فنزلوا عليها وحووا ما حوهلا فلما رأى ذلك 

خسروشنوم استامنهم على ان يضمن هلم مهدان ودستيب وأن اليؤيت املسلمون منهم فقبل املسلمون ذلك وأجابوا 
خلرب أهل املاهني بأن مهدان قد أخذت ونزهلا نعيم بن مقرن إليه وآمنوهم فأقبل كل من كان هرب وملا بلغ ا

والقعقاع بن عمرو اقتدوا خبسروشنوم فراسلوا حذيفة فأجاهبم إىل ما طلبوا فأمجعوا على إتيانه فخدعهم دينار وكان 
ما أرادوا  ملكا إال انه كان دون أولئك امللوك وأتى إىل املسلمني يف الديباج واحللي فأعطاهم حاجتهم واحتمل هلم

فعاقدوه عليهم ومل جيد اآلخرون بدا من متابعته والدخول يف أمره فقيل ألجل ذلك ماه دينار فنسبت إليه وذهب 
حذيفة هبا وكان النعمان بن مقرن قد عاهد هبراذان على مثل ذلك فقيل ماه هبراذان فنسبت إليه ألجل ذلك ووكل 

  اصرها فافتتحها فنسبت إىل النسريالنسري بن ثور بقلعة قد كان جلأ إليها قوم فح
  ويف غري هذا احلديث أن أهل هناوند خرجوا ذات يوم على املسلمني فلم

يلبثهم املسلمون أن هزموهم وتبع مساك بن عبيد العنسي رجال منهم معه نفر مثانية على أفراس هلم فبارزهم فلم يربز 
ي كانوا معه فأسره مساك وأخذ سالحه ووكل به رجال له أحد منهم إال قتله حىت أتى عليهم مث محل الفارسي الذ

فقال اذهبوا يب إىل أمريكم حىت أصاحله على هذه األرض وأؤدي إليه اجلزية واسألين أنت عن أسارك ما شئت وقد 
مننت علي إذ مل تقتلين وإمنا انا عبدك اآلن وإن أدخلتين على امللك فأصلحت ما بيين وبينه وجدت يل شكرا وكنت 

ا فخلى سبيله وآمنه وقال من أنت قال أنا دينار والبيت يومئذ يف آل قارن فأتى به حذيفة فحدثه دينار عن يل أخ
جندة مساك وما قتل وصاحله على اخلراج فنسبت إليه ماه فكان بعد يواصل مساكا ويهدي له ويوايف الكوفة فقدمها 

ول ما مررمت بنا كنتم خيار الناس فعمرمت بذلك زمان يف إمارة معاوية مرة فقال للناس يا معشر أهل الكوفة إنكم أ
عمر وعثمان مث تغريمت وفشت فيكم خصال أربع خبل وخب وغدر وضيق ومل تكن فيكم واحدة منهن فرمقتكم فإذا 

ذلك يف مولديكم فعلمت من أين أتى ذلك وإذا اخلب من قبل النبط والبخل من قبل فارس والغدر من قبل 
  ل األهوازخراسان والضيق من قب

وقسم حذيفة ملن خلفوا مبرج القلعة وغريه وألهل املساحل مجيعا من يفء هناوند مثل الذي قسم ألهل املعركة ألهنم 
كانوا ردءا للمسلمني وكان سهم الفارس يوم هناوند ستة آالف وسهم الراجل ألفني ونفل حذيفة من األمخاس من 



ائب فخرج هبا إىل عمر ومتلمل عمر رضي اهللا عنه تلك الليلة اليت شاء من أهل البالء ودفع ما بقي منها إىل الس
كان قدر ملالقاهتم وجعل خيرج ويلتمس اخلرب فبينا رجل من املسلمني قد خرج يف بعض حوائجه فرجع إىل املدينة 

أقبلت فقال من  ليال حلق به راكب يف الليلة الثالثة من يوم هناوند يريد املدينة فقال له الرجل يا عبد اهللا من أين
هناوند فقال اخلرب قال فتح اهللا على النعمان واستشهد واقتسم املسلمون يفء هناوند فأصاب الفارس منه ستة آالف 

  وطواه الراكب حىت انغمس يف املدينة فلما أصبح الرجل حتدث حبديثه
ال صدق وصدقت هذا غيثم بريد ومنى اخلرب حىت بلغ عمر رمحه اهللا وهو فيما هو فيه فأرسل إليه فسأله فأخربه فق

اجلن وقد رأى بريد اإلنس فقدم بعد ذلك عليه بالفتح طريف بن سهم أخو ربيعة بن مالك وقدم السائب على أثره 
  باألمخاس

وذكر من حديث السفطني قريبا مما تقدم يف احلديث اآلخر إال انه ذكر فيه أنه صرف معه السفطني من فوره وقال 
دك على بدئك حىت تأيت حذيفة فيقسمهما على من أفاءمها اهللا عليه وانه أصاب الفارس منها ملا له النجاء النجاء عو

  باعهما حذيفة وقسم مثنهما أربعة آالف

ويف بعض ما ذكره الطربي عن سيف عن شيوخه أن انبعاث األعاجم لالجتماع بنهاوند كان بدؤه يف زمان سعد بن 
علم به عمر مث انربي لسعد قوم تشكوا منه ظاملني له إىل عمر أحدهم اجلراح بن أيب وقاص بالكوفة وإليه بلغ اخلرب فأ

سنان األسدي فاستقدمه عمر مع حممد بن مسلمة بعد ان وجه حممدا لسؤال أهل الكوفة عنه والطواف به على 
انوا يسكتون مساجدها فكلهم يقول إذا سئل ال نعلم إال خريا وال نشتهي به بدال إال اجلراح وأصحابه فإهنم ك

يتعمدون ترك الثناء وال يسوغ هلم قول الشر حىت انتهوا إىل بين عبس فقال حممد أنشد اهللا رجال علم حقا إال قاله 
فقال أسامة بن قتادة اللهم إذ نشدتنا فإنه ال يقسم بالسوية وال يعدل يف الرعية وال يغزو يف السرية فقال سعد اللهم 

ة فأعم بصره وأكثر عياله وعرضه ملضالت الفنت فعمي واجتمع عنده عشر بنات وكان إن كان قاهلا كاذبا رياء ومسع
يسمع خبرب املرأة فيأتيها حىت جيسها فإذا غري عليه يقول دعوة سعد الرجل املبارك مث أقبل سعد يدعو على أولئك 

وبطرا وكذبا فأجهد بالءهم النفر الذين انربوا له وخرجوا إىل عمر متشكني به فقال اللهم إن كانوا خرجوا اشرا 
  ففعل اهللا ذلك

هبم فقطع جراح بالسيوف يوم ثاور احلسن بن علي ليغتاله بساباط وشدخ قبيصه باحلجارة وقتل أربد بالوجء 
صلى اهللا عليه {وبنعال السيوف وقال سعد واهللا إين ألول رجل هراق دما يف املشركني ولقد مجع يل رسول اهللا 

ا ألحد قبلي ولقد رأيتين مخس اإلسالم وبنو أسد تزعم أين الأحسن أصلي وأن الصيد أبويه وما مجعهم} وسلم
يلهيين وخرج حممد بن مسلمة به وهبم حىت قدموا على عمر فقال يا سعد وحيك كيف تصلي فقال أطيل األوليني 

ليفتك يا سعد على وأحذف األخريني فقال هكذا الظن بك مث قال لوال االحتياط لكان سبيلهم بيننا مث قال من خ
  الكوفة فقال عبد اهللا بن عبد اهللا بن عتبان فأقره عمر واستعمله

  قال فكان سبب هناوند وبدء مشورهتا وبعوثها يف زمان سعد وأما الوقعة ففي زمان عبد اهللا

فريزان وكان من حديثهم أهنم نفروا لكتاب يزدجرد فتوافوا إىل هناوند مائة ومخسني ألف مقاتل واجتمعوا على ال
وإليه كانوا توافوا مث قالوا إن حممدا الذي جاء العرب بالدين مل يغرض غرضا يريدون النيب ص قالوا مث ملكهم أبو 
بكر من بعده فلم يغرض غرض فارس إال يف غارة تعرض هلم فيها وإال فيما يلي بالدهم من السواد مث ملك عمر 

ألهواز وأوطأها مث مل يرض حىت أتى أهل فارس يف عقر فطال ملكه وغرض حىت تناولكم وانتقضكم السواد وا



دارهم وهو آتيكم إن مل تأتوه وقد أخذ بيت مملكتكم فاقتحم بالد ملككم وليس مبنته حىت خترجوا من يف بالدكم 
  من جنوده وتقلعوا هذين املصرين مث تشغلوه يف بالده وقراره فتعاهدوا على ذلك وتعاقدوا وكتبوا بينهم به كتابا

  لغ اخلرب سعدا فكتب به إىل عمر مث لقيه باخلرب مشافهة ملا شخص إليهوب
وقال إن اهل الكوفة يستأذنونك يف اإلنسياح إليهم ومبادرهتم الشدة وكان عمر منعهم من اإلنسياح يف اجلبل مث 

رأة وقوة وإن حنن كتب إليه عبد اهللا بن عبد اهللا مبن اجتمع منهم وقال إن جاؤنا قبل أن نبادرهم الشدة ازدادوا ج
  عاجلناهم كان لنا ذلك عليهم وبعث بكتابه مع قريب بن ظفر العبدي

فلما قرأعمر الكتاب قال للرسول ما إمسك قال قريب قال ابن من قال ابن ظفر فتفاءل إىل ذلك وقال ظفر قريب 
وحينئذ وافاه سعد فتفاءل أيضا إن شاء اهللا وال حول وال قوة إال باهللا ونودي يف الناس الصالة جامعة فاجتمع الناس 

إىل سعد بن مالك وقام عمر على املنرب خطيبا فأخرب الناس اخلرب واستشارهم وقال هذا يوم له ما بعده من األيام أال 
وإين قد مهمت بأمر وإين عارضه عليكم فامسعوه مث أجيبوين وأوجزوا وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم وال 

شع بكم األمور ويلتوي عليكم الرأي أفمن الرأي أن أسري فيمن قبلي ومن قدرت عليه حىت تكثروا وال تطيلوا فتف
أنزل منزال واسطا بني املصرين فأستنفرهم مث أكون هلم ردءا حىت يفتح اهللا عليهم ويقضي ما أحب فقام عثمان 

} ى اهللا عليه وسلمصل{وطلحة والزبري وعبد الرمحن بن عوف يف رجال من أهل الرأي من أصحاب رسول اهللا 
فقالوا ال نرى ذلك ولكن ال يغينب عنهم رأيك وأمرك وبإزائهم وجوه العرب وفرساهنم وأعالمهم ومن قد فض 
مجوعهم وقتل ملوكهم وباشر من حروهبم ما هو أعظم من هذا وإمنا استأذنوك ومل يستصرخوك فأذن هلم واندب 

نه فقال أصاب القوم يا أمري املؤمنني الرأي وفهموا ما كتب به إليهم وادع هلم فقام علي بن أيب طالب رضي اهللا ع
إليك وإن هذا األمر مل ينب نصره وال خذالنه لكثرة وال لقلة هو دينه الذي أظهر وجنده الذي أعز وأمده باملالئكة 

  نظامحىت بلغ ما بلغ وحنن على موعود من اهللا سبحانه واهللا منجز وعده وناصر جنده ومكانك منهم مكان ال
من اخلرز جيمعه وميسكه فإن إحنل تفرق ما فيه وذهب مث مل جتتمع حبذافريه أبدا والعرب اليوم وإن كانوا قليال فهم 

كثري عزيز باإلسالم فأقم واكتب إىل أهل الكوفة فهم أعالم العرب ورؤساؤهم ومن مل حيفل مبن هو أمجع من هؤالء 
  تب إىل أهل البصرة أن ميدوهم ببعض من عندهموأحد وأجد فليأهتم الثلثان وليقم الثلث واك

فسر عمر رمحه اهللا حبسن رأيهم وأعجبه ذلك منهم وقام سعد فقال خفض عليك يا أمري املؤمنني فإهنم إمنا مجعوا 
  لنقمة نازلة هبم

ا ما وبالوقوف على ما أثبتناه من األخبار عن هذه الوقعة يعرف ما اتفقت عليه وما اختلفت فيه وقد حذفنا منه
  قدرنا االستغناء عن إيراده مما لعل يف بعضه زيادة يف اخلالف

وذكر املدائين أن وقعة هناوند كانت يف سنة إحدى وعشرين وذكر الطربي أهنا كانت يف أول سنة تسع عشرة 
  لست سنني من إمارة عمر رضي اهللا عنه

هل ماه هبراذان وحذيفة ألهل ماه دينار وذكر أيضا عن سيف عن شيوخه ما كتب به النعمان بن مقرن من األمان أل
  وكال الكتابني موافق لآلخر لفظا ومعىن وكتاب النعمان

بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما أعطى نعمان بن مقرن أهل ماه هبراذان أعطاهم األمان على أنفسهم وأمواهلم 
ما أدوا اجلزية يف كل سنة إىل من وليهم  وأراضيهم ال يغريون على ملتهم وال حيال بينهم وبني شرائعهم وهلم املنعة

  على كل حامل يف ماله ونفسه على قدر طاقته وما أرشدوا ابن السبيل



وأصلحوا الطرق وقروا جنود املسلمني ممن مر هبم فأوى إليهم يوما وليلة ووفوا ونصحوا فإن غشوا وبدلوا فذمتنا 
رو وجرير بن عبد اهللا وكتب يف احملرم سنة تسع عشرة منهم بريئة شهد عبد اهللا بن ذي السهمني والقعقاع بن عم

قالوا وأحلق عمر رضي اهللا عنه من شهد هناوند من الروادف فأبلى بالءا حسنا فاضال يف ألفني أحلقهم بأهل 
  القادسية

  وقال القعقاع بن عمرو يف ذلك
  جذعت على املاهات آناف فارس
  لكل فىت من صلب فارس حادر

  لقيتهمهتكت بيوت الفرس ملا 
  وما كل من يلقى احلروب بثائر
  حبست ركاب الفريزان ومجعه
  على قتر من حرها غري فاتر

  هدمت به املاهات والدرب بغتة
  إىل غاية أخرى الليايل الغوابر

  الطويل
  وقال أبو جبيد يف ذلك

  لو أن قومي يف احلروب أذلة
  ألخنث عليهم فارس يف املالحم
  ولكن قومي أحرزهتم سيوفهم

  وقد عادوا حواة املكارمفأبوا 
  أبينا فلم نعط الظالمة فارسا
  ولكن قبلنا عفو سلم املسامل
  وحنن حبسنا يف هناوند خيلنا
  لشر ليال أنتجت لألعاجم

  نتجن هلم فينا وعضل سخلها
  غداة هناوند إلحدى العظائم
  مألن شعابا يف هناوند منهم

  رجاال وخيال أضرمت يف الضرائم
  لصفاوأركضهن الفريزان على ا

  فلم ينجه منا إنفساح املخارم
  الطويل

ذكر اإلنسياح يف بالد فارس وعمل املسلمني به بإذن عمر رضي اهللا عنه فيه بعد منعه إياهم وما تبع ذلك من 
  الفتوح يف بقية خالفته وقتال الترك والديلم وغريهم



رهم باإلقتصار على ما يف أيديهم واجلد ومل يزل عمر رضي اهللا عنه ينهى املسلمني عن اإلنسياح يف بالد فارس ويأم
يف القتال من قاتلهم نظرا لإلسالم واحتياطا على أهله وإشفاقا وال يزال أهل فارس جيهدون بعد كل نيل منهم 
وهزميه تأيت على مجوعهم يف إنباعث مجوع آخر رجاء اإلستدراك ملا قد أذن اهللا يف إقامته واإلبقاء من أمرهم ملا 

زواله واستيالء اإلسالم عليه وعلى سواه تتميما لنوره وإجنازا ملوعود رسوله الذي أرسله باهلدى سبقت املشيئة ب
  ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون

وكان بعض أهل الذمة الذين قهرهم اإلسالم على الصلح وأقرهم على اجلزية ينتقضون عند حترك اهل فارس فسأل 
ن ذلك وهل يفضي املسلمون إىل اهل الذمة بأذى أو بأمور  - عنه وفد أهل البصرة ع عمر بن اخلطاب رضي اهللا

هلا ينتقضون فقالوا ال نعلم إال وفاء وحسن ملكه قال كيف هذا فلم جيد عند أحد منهم شيئا يشفيه ويبصر به ما 
ا عن اإلنسياح يف البالد وامرتنا يقولون إال ما كان من األحنف بن قيس فإنه قال يا أمري املؤمنني أخربك انك هنيتن

باإلقتصار على ما كان يف أيدينا وان ملك فارس حي بني أظهرهم وإهنم ال يزالون يساجلوننا ما دام ملكهم فيهم ومل 
  جيتمع ملكان فاتفقا حىت خيرج أحدمها صاحبه وقد رأيت أنا مل نأخذ شيئا بعد شيء إال

يزال هذا دأهبم حىت تأذن لنا فنسيح يف بالدهم حىت نزيله عن فارس بانبعاثهم وإن ملكهم هو الذي يبعثهم وال 
وخنرجه من مملكته وعن أمته فهناك ينقطع رجاء أهل فارس فقال صدقتين واهللا وشرحت يل األمر عن حقه وأذن 
عمر عند ذلك يف اإلنسياح وانتهى إىل رأي األحنف وعرف فضله وصدقه ورأى أن يزدجرد يبعث عليه يف كل 

حربا إن مل يأذن للناس يف اإلنسياح يف أرض العجم ورأى أن يزدجرد على ما كان يف يدي كسرى فوجه عمر عام 
رضي اهللا عنه األمراء من أهل البصرة وأهل الكوفة وأمر على كال املصرين أمراء أمرهم بأمرهم وأذن هلم يف 

ألشهل فقدم سهيل البصرة باأللوية فدفع اإلنسياح فنساح وبعث بألويه من ويل مع سهيل بن عدي حليف بين عبد ا
لواء خراسان إىل األحنف بن قيس ولواء أردشري خرة وسابور إىل جماشع بن مسعود السلمي ولواء اصطخر إىل 

عثمان بن أيب العاص ولواء فساودر اجبرد إىل سارية بن زنيم الكناين ولواء كرمان مع سهيل بن عدي ولواء 
واء مكران إىل احلكم بن عمرو التغليب فعسكروا ليخرجوا إىل هذه الكور وذلك سجستان إىل عاصم بن عمرو ول

يف سنة سبع عشرة يف بعض ما ذكره الطربي عن سيف عن شيوخه قالوا فلم يستتب مسريهم حىت دخلت سنة مثاين 
  عشر

ة تسع عشرة أو وذكر الطربي أيضا عن سيف أن إذن يف اإلنسياح إمنا كان فتح هناوند وهذا ال يكون إال يف سن
  بعدها على ما ذكرنا من اإلختالف يف فتح هناوند

وذكر أيضا أنه قدمت األلوية من عند عمر رمحه اهللا إىل نفر بالكوفة فقدم لواء منها على نعيم بن مقرن وأمره 
  باملسري حنو مهدان وكان أهلها كفروا بعد الصلح الذي تقدم ذكره بعد هزمية فارس بنهاوند

تح اهللا عليك فما وراءك لك يف وجهك كذلك إىل خراسان وبعث عقبة بن فرقد وبكري بن عبد اهللا وقال له إن ف
وعقد هلما على أذربيجان وفرقها بينهما وامر أحدمها ان يأخذ إليها من حلوان على ميمنتها واآلخر أن يأخذ إليها 

اهللا بن عبد اهللا بن عتبان بلواء وأمره أن  من املوصل على ميسرهتا فتيامن هذا عن صاحبه وتياسر هذا وبعث إىل عبد
يسري إىل أصبهان وكان شجاعا بطال من أشراف الصحابه ومن وجوه األنصار وأمده بأيب موسى من البصرة وأمر 

مكانه على البصرة عمر بن سراقة وكان عبد اهللا خليفة سعد على الكوفة عندما توجه إىل عمر فأقره عمر مستعمال 
نها بزياد بن حنظلة وكتب إليه عندما أراد توجيهه إىل أصبهان أن سر من الكوفة حىت تنزل املدائن عليها مث صرفه ع



فاندهبم وال تنتخبهم مث اكتب إيل بذلك فلما أتى إىل عمر إنبعاث عبد اهللا بعث حينئذ زياد بن حنظلة على الكوفة 
ة وقرأ قول اهللا تعاىل ونريد أن منن على الذين فلما آتاه إنبعاث اجلنود وإنسياحهم أمر عمار بن ياسر على الكوف

  )القصص  ٥( استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني 
  ويروى ان زيادا أحل على عمر يف اإلستعفاء بعد ان عمل قليال فأعفاه وويل عمارا وكان زياد من املهاجرين

 بن مسعود ليعلم الناس وكتب إىل أهل الكوفة إين وملا بعث عمر رضي اهللا عنه عمارا على الكوفة بعث عبد اهللا
بعثت إليكم عمار بن ياسر أمريا وجعلت عبد اهللا بن مسعود معلما ووزيرا ومها من النجباء من أصحاب حممد 

  } صلى اهللا عليه وسلم{
  ىويف رواية ووليت حذيفة بن اليمان ما سقت دجلة وما وراءها ووليت عثمان ابن حنيف الفرات وما سق

وسنذكر إن شاء اهللا اجلهات والكور اليت عقد عليها عمر رضي اهللا عنه األلوية ملن ذكر قبل من أمرائه جهة جهة 
وبلدا بلدا غري متقلدين يف ذلك تارخيا وال متربئني فيه من عهده اخلطأ يف تقدمي مؤخر أو تأخري مقدم لكثرة ما بني 

ل معه حقيقة سوى املقصود من صنع اهللا ألوليائه يف إظهار كلمة أهل األخبار يف ذلك من اإلختالف الذي ال يتحص
اإلسالم ونصره إياهم على كل من ناوأهم من األمم تتميما ألمره وإجنازا ملوعوده وتصديقا يف كل زمان ومكان 

  )التوبة  ٤٠( لقوله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة اهللا هي العليا واهللا عزيز حكيم 
  ن أصبهانذكر اخلرب ع

فأما أصبهان فإن عبدهللا بن عبدهللا بن عتبان خرج إليها بأمر عمر رضي اهللا عنه وعلى مقدمته عبد اهللا بن ورقاء 
الرياحي وعلى جمنبتيه عبد اهللا بن بديل بن ورقاء األسدي وليس اخلزاعي وعصمه بن عبد اهللا وسار عبد اهللا يف 

م األستندار وعلى مقدمته شهر براز جاذوية شيخ كبري يف مجع الناس حنو جي وقد اجتمع له أهل أصبهان عليه
عظيم فالتقى املسلمون ومقدمة املشركني برستاق من رساتيق أصبهان فاقتتلوا قتاال شديدا ودعا الشيخ إىل الرباز 

ذلك امسه فربز له عبد اهللا بن ورقاء فقتله واهنزم أهل أصبهان ومسى املسلمون ذلك الرستاق رستاق الشيخ فما زال 
بعد ودعى عبد اهللا من يليه فسارع األستندار إىل الصلح فصاحله عبد اهللا مث سار من رستاق الشيخ حنو جي فانتهى 

إليها وهبا ويومئذ ملك أصبهان الفاذوسفان يف مجعه فحاصرهم عبد اهللا وخرجوا إليه فلما التقوا قال له ملكهم 
يل فإن قتلتك رجع أصحابك وإن قتلتين ساملك أصحايب وأن كان التقتل أصحايب وال أقتل أصحابك ولكن ابرز إ

أصحايب ال تقع هلم نشابه إال يف رجل فربز له عبد اهللا وقال إما أن حتمل علي وإما أن أمحل عليك فقال أمحل عليك 
لبد فوقف له عبد اهللا فحمل عليه الفاذوسفان فطعنه فأصاب قربوس السرج فكسره وقطع اللبد واحلزام وزال ال

  والسرج فوقع عبد اهللا قائما مث استوى على

الفرس عريا وقال له اثبت فحاجزه وقال ماأحب أن أقاتلك فإين قد رأيتك رجال كامال ولكن ارجع معك إىل 
عسكرك فأصاحلك وأدفع إليك املدينه على أن من شاء أقام وأدى اجلزية وقام على ماله وعلى أن جتري جمراهم من 

  ويتراجعون ومن أىب أن يدخل فيما دخلنا فيه ذهب حيث شاء ولكم أرضهأخذمت ماله عنوة 
فقال له عبد اهللا لكم ذلك فرجع القوم إىل جي إال ثالثني رجال من أصبهان خالفوا قومهم فخرجوا فلحقوا بكرمان 

ح واغتبط من ودخل عبد اهللا وأبو موسى جيا مدينة أصبهان وإمنا وصل إليه أبو موسى من ناحية األهواز بعد الصل
  أقام وندم من شخص

وكتب عبد اهللا بالفتح إىل عمر فأمره أن يلحق بسهيل بن عدي فيجتمع معه على قتال من بكرمان وأن يستخلف 



على أصبهان السائب بن األقرع ففعل عبد اهللا ما أمره به وخرج يف جريدة خيل فلحق بسهيل قبل أن يصل إىل 
  اهللا كرمان وسيأيت ذكر فتحها بعد أن شاء

  والكتاب الذي كتبه عبد اهللا ألهل أصبهان
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

كتاب من عبد اهللا للفاذوسفان وأهل أصبهان وما حواليها إنكم آمنون ما أديتم اجلزية وعليكم من اجلزية على قدر 
ه يوما وليلة ومحالن طاقتكم كل سنة تؤدوهنا إىل الذي يلي بالدكم عن كل حامل وداللة املسلم وإصالح طريقة وقرا

الراجل إىل مرحلة وال تسلطوا على مسلم وللمسلمني نصحكم وأداء ما عليكم ولكم األمان ما فعلتم فإذا غريمت 
شيئا أو غريه مغري منكم ومل تسلموه فال أمان لكم ومن سب مسلما بلغ منه فإن ضربه قتلناه وكتب وشهد عبد اهللا 

  ن عبد اهللابن قيس وعبد اهللا بن ورقاء وعصمة ب

  ذكر فتح مهذان ثانية وقتال الديلم

وقد كان حذيفة اتبع فالة هناوند نعيم بن مقرن والقعقاع بن عمرو فبلغا مهذان فصاحلهم خسروشنوم على مهذان 
ودستيب فرجعوا عنه مث أن أهل مهذان كفروا بعد ونقضوا ذلك الصلح فكتب عمر رمحه اهللا إىل نعيم ابن مقرن أن 

مهذان وابعث على مقدمتك سويد بن مقرن وعلى جمنبتيك ربعي بن عامر ومهلهل بن زيد هذا طائي  سر حىت تأيت
وذاك متيمي فخرج نعيم يف تعبئته فسار حىت نزل مدينة مهذان وقد حتصنوا فحاصرهم وأخذ ما بينها وبني جرميذان 

أن جيريهم ومن استجاب له جمرى  واستوىل على بالد مهذان كلها فلما رأى ذلك أهل املدينة سألوا الصلح على
واحدا ففعل وقبل منهم اجلزاء على املنعة وفرق دستيب بني النفر من أهل الكوفة وبني عصمة بن عبد اهللا الضيب 

ومهلهل بن زيد الطائي ومساك بن عبيد العبسي ومساك بن خمرمة األسدي ومساك بن خرشة األنصاري فكان هؤالء 
  تل الديلمأول من وىل مساحل دستيب وقا

فبينا نعيم يف مدينة مهذان قي توطئتها يف اثين عشر ألفا من اجلند تكاتب الديلم وأهل الري وأهل أذربيجان مث خرج 
موثا يف الديلم حىت ينزل بواج الروذ وأقبل أبو الفرخان يف أهل الري حىت انضم إليه وأقبل أخو رستم يف أهل 

  ح دستيب وبعثوا إىل نعيم باخلربأذربيجان حىت انضم إليه وحتصن أمراء مسل

فاستخلف يزيد بن قيس وخرج إليهم يف الناس حىت نزل عليهم بواج الروذ فاقتتلوا هبا قتاال شديدا وقتل القوم 
مقتلة عظيمة مل تكن دون وقعة هناوند وال قصرت ملحمتهم عن املالحم الكبار وقد كانوا كتبوا إىل عمر رمحه اهللا 

اهتم حلرهبم وتوقع ما يأتيه عنهم فلم يفجأه اال الربيد بالبشارة فقال أبشري فقال بل عروة باجتماعهم ففزع عمر و
فلما ثىن عليه أبشري فهم عنه ما أراد فقال بشري فقال عمر رسول نعيم قال رسول نعيم قال اخلرب قال البشرى 

داهللا تعاىل مث قدم عليه باألمخاس مساك بالفتح والنصر وأخربه اخلرب فحمد اهللا وأمر بالكتاب فقرى ء على الناس فحم
بن خمرمة ومساك بن عبيد ومساك بن خرشة يف نفر من أهل الكوفة فنسبهم فانتسبوا له فقال بارك اهللا فيكم اللهم 

  أمسك هبم اإلسالم وأيدهم باإلسالم مث كتب إىل نعيم
ر حىت تقدم الري فتلقى مجعهم مث أقم أما بعد فاستخلف على مهذان وآمد بكري بن عبد اهللا بن مساك بن خرشة وس

  هبا فإهنا أوسط تلك البالد وأمجعها ملا تريد
  فأقر نعيم يزيد بن قيس على مهذان وسار بالناس من واج الروذ إىل الري



  وقال نعيم يذكر قتاهلم يف واج الروذ من أبيات
  صدمناهم يف واج روذ جبمعنا
  غداة رميناهم باحدى القواصم

  مة املوت ساعةفما صربوا يف حو
  جلد الرماح والسيوف الصوارم
  أصبنا هبا موثا ومن لف مجعه
  وفيها هناب قسمها غري عامت
  تبعناهم حىت أووا يف شعاهبم
  نقتلهم قتل الكالب احلوائم
  كأهنم عند انثياب مجوعهم
  جدار تشظى لبنه للهوادم

  الطويل
  وقال مساك بن خمرمة األسدي بعد تلك األيام

  دسية معلمابرزت ألهل القا
  وما كل من يلقى الكريهة يعلم
  وقومي بنو عمرو بن نصر كأهنم
  أسود بتوج حني شبوا وأسلموا

  ويوم بأكناف النخيلة قبلها
  جلجت فلم ابرح أدمى وأكلم
  وأقعص منهم فارسا بعد فارس

  وما كل من يغشى الكريهة يسلم
  فنجاين اهللا األجل وجرأيت

  وسيف ألطراف املآرب خمذم
  و ذودان اليربمونينوحويل بن

  إذاسرحت صاحوا هبم مث صمموا
  وأيقنت يوم الديلمني أنه

  مىت ينصرف قومي عن الناس يهزم
  حمافظة إين امرؤ ذو حفيظة
  إذا مل أجد مستأخرا أتقدم

  الطويل

  فتح الري



رام وكان وخرج نعيم بن مقرن إىل الري فلقيه أبو الفرخان مساملا وخملفا بالري يومئذ سياوخش بن مهران بن هب
سياوخش قد استمد أهل دنباوند وطربستان وقرمس وجرجان وقال قد علمتم أن هؤالء إن حلوا بالري إنه ال مقام 

لكم فاحتشدوا له فناهد هبم املسلمني فالتقوا بسفح جبل الري الذي إىل جانب مدينتها فاقتتلوا به وقد كان أبو 
فابعث معي خيال أدخل مدينتهم من مدخل ال يشعرون به وناهدهم  الفرخان قال لنعيم إن القوم كثري وأنتم يف قلة

أنت فإهنم إذا خرجوا عليهم مل يثبتوا لك فبعث معه نعيم من الليل خيال عليها ابن أخيه املنذر بن عمرو فأدخلهم 
من ورائهم املدينة وال يشعر القوم وبيتهم نعيم بياتا فشغلهم عن مدينتهم فاقتتلوا وصربوا حىت مسعوا التكبري 

فاهنزموا فاقتتلوا مقتلة عدو فيها بالقصب وأفاء اهللا على املسلمني بالري حنوا من يفء املدائن وصاحل أبو الفرخان 
نعيما على أهل الري فلم يزل بعد شرف الري يف آله وسقط آل هبرام وأخرب نعيم مدينة الري وهي اليت يقال هلا 

لري احلدثاء وكتب هلم نعيم كتابا أعطاهم فيه األمان هلم وملن كان معهم من العتيقة وأمر أبا الفرخان فبىن مدينة ا
غريهم على أن على كل حامل من اجلزية طاقته يف كل سنة وعلى أن ينصحوا وال يغلوا وال يسلوا ويدلوا املسلم 

  ويقروه يوما وليلة ويفخموه فمن سب مسلما أو استخف به هنك عقوبة ومن ضربه قتل
  م فلم يسلم برمته فقد غري مجاعتهومن بدل منه

وأرسل عند ذلك نعيما مردانشاه مصمعان هناوند يف الصلح على شيء يفتدى به من غري أن يسأله النصر واملعونة 
  ففعل ذلك نعيم وكتب له به وألهل موضعه كتابا على أن يتقي من ويل الفرج من مبائيت ألف درهم يف كل سنة

  وقال أبو جبيد يف يوم الري
  ال هل أتاها أن بالري معشراأ

  شفوا سقما ملا استجاشوا وقتلوا
  هلا موطنان عاينوا اهللك فيهما
  بأيد طوال مل خينهن مفصل

  وخيل تعادي ال هوادة عندها
  وزاد وكمت متتطى وحمجل
  ودهم وشقر تنشر البلق بينها
  إذا ناهبت قوما وتولوا وأوهلوا
  قتلناهم بالسفح مثىن وموحدا

  مداد ومأكل وصار لنا فيها
  قتلنا سيا وخشا ومن مال ميله
  ومل ينج منهم بالسفوح مؤمل
  جزا اهللا خريا معشرا عصبوهم
  وأعطاهم خري العطاء الذي ولوا

  الطويل
  وقال أيضا

  وبالري إن سألت بنا أم جعفر
  فمنا صدور اخليل واخليل تنفر



  إذا حذر األقرام منهن قارح
  تفخمه يف املوت أغيد أزهر

  الروعات إن زفرت بهأخو اهليج و
  أناخ إليها صابرا حني يزفر

  فتسفر عنها احلرب بعد إنصباهبا
  وفينا البقايا والفعال املسهر
  قتلنا بين هبرام ملا تتابعوا

  على أمر غاويهم وغاب املسور
  وبالسفح موتى ال تطري نسورها
  هلا يف سواء السفح مثوى ومغرب

  و يهربون فيعذرواولوال إلتقاء القوم بالسلم أقفرت بالدهم أ
  خلفناهم بالري والري منزل له جانب صعب هناك معور

  الطويل

  ذكر فتح قومس وجرجان

فاما قومس فإن عمر رمحه اهللا كان كتب إىل نعيم بن مقرن حني أعلمه بفتح الري أن قدم سويد بن مقرن إىل قومس 
سكر هبا وكاتب الذين جلأوا إىل طربستان ففصل إليها سويد من الري يف تعبئته فلم يقم له أحد فأخذها سلما وع

  منهم والذين أخذوا املفاوز يدعوهم إىل الصلح واجلزاء وكتب هلم بذلك كتابا
وأما جرجان فإن سويدا سار إليها فكاتبه ملكها وبدأه بالصلح على أن يؤدي له اجلزاء ويكفيه حرب جرجان فإن 

ل جرجان فدخلها معه وعسكر سويد هبا حىت جىب إليه غلب أعانه فقبل سويد ذلك منه مث تلقاه قبل أن يدخ
خراجها ومسى فروجها فسدها بترك دهستان ورفع اجلزاء عمن أقام مبنعها وأخذ اخلراج من سائر أهلها وكتب 

  سويد بذلك كتابا مللكها رزبان صول وأهل دهستان وسائر أهل جرجان
  ذكر فتح طربستان

يتواعدا وجيعل له شيئا على غري نصرة وال معونة على أحد فقبل ذلك وراسل األصبهذ سويدا يف الصلح على ان 
  منه وكتب له

بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا كتاب من سويد بن مقرن للفرخان أصبهبذ خراسان على طربستان وجبل جيالن إنك 
ضك آمن بآمان اهللا على أن تكف نصرتك وأهل حواشي أرضك وال تؤوي لنا بغية وتتقي من ويل فرج أر

خبمسمائة ألف درهم من دراهم أرضك فإذا فعلت ذلك فليس ألحد منا ان يغري عليك وال أن يتطوف أرضك وال 
يدخل عليك إال بإذنك سبيلنا عليكم باإلذن آمنة وكذلك سبيلكم وال تسألون لنا إىل عدو وال تغلون فإن فعلتم 

  فال عهد بيننا وبينكم

  فتح أذربيجان



انية وسار إىل الري كتب إليه عمر أن يبعث مساك بن خرشة األنصاري وليس بأيب دجانة ممدا وملا إفتتح نعيم مهذان ث
لبكري بن عبد اهللا بأذربيجان وكان عمر قد فرق أذربيجان بني بكري وبني عتبة بن فرقد وأمر كل واحد منهما 

عليه أسفندياذ بن الفرخازاد  بطريق غري طريق صاحبه فسار بكري حني بعث إليها حىت إذا طلع حبيال جرميذان طلع
مهزوما من واج روز فكان أول قتال لقيه باكري بأذربيجان فاقتتلوا فهزم اهللا جند أسفندياذ وأخذه بكري أسريا فقال 

له الصلح أحب إليك أم احلرب فقال بكري بل الصلح قال فأمسكين عندك فإن أهل أذربيجان إن مل أصاحل عليهم 
وا إىل اجلبال اليت حوهلا من القبج والروم ومن كان يف حصن حتصن إىل يوم ما فأمسكه وأراضي مل يقيموا لك وجل

عنده وصارت البالد إليه إال ما كان من حصن وقدم مساك على بكري وأسفندياذ يف إساره وقد إفتتح ما يليه وافتتح 
ت معي وإن شئت أتيت عتبة عتبة بن فرقد ما يليه وتشوفت نفس باكري إىل املضي قدما فقال لسماك إن شئت كن

فإين ال أراين إال تارككما وطالبا وجها هو أكره من هذا فاستأذن عمر فكتب إليه باإلذن على أن يتقدم حنو الباب 
  وأمره أن أن يستخلف على عمله فاستخلف عتبة على ما افتتح منه ودفع إليه أسفندياذ

رمحه اهللا أذربيجان كلها لعتبة بن فرقد وكان هبرام بن فأمر عتبة مساكا على ما استخلفه عليه بكري ومجع عمر 
الفرخزاذ قد أخذ بطريق عتبة وأقام له يف عسكره حىت حلق عتبة فاقتتلوا فهزمهم عتبة وهرب هبرام فلما بلغ اخلرب 
اسفندياذ وهو بعد يف إسار بكري قال اآلن مت الصلح وطفئت احلرب فصاحل بكري وأجاب إىل ذلك مجيعهم وعادت 

  ذربيجان سلما وكتب عتبة بينه وبني أهلها كتابا إذ مجع له عمل بكري إىل عملهأ
بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني أهل أذربيجان سهلها 

عهم على أن يؤدوا وجبلها وحواشيها وشعاريها وأهل ملكها كلهم من األمان على أنفسهم وأمواهلم وملتهم وشرائ
اجلزية على قدر طاقتهم ليس ذلك على صيب وال على إمرأة وال زمن ليس يف يده من الدنيا شيء وال متعبد متخل 
ليس يف يديه من الدنيا هلم ذلك وملن سكن معهم وعليهم قرى املسلم من جنود املسلمني يوما وليلة وداللته ومن 

ة ومن أقام فله مثل ما ملن أقام من ذلك ومن خرج فله األمان حىت يلجأ حشر منهم يف سنة رفع عنه جزاء تلك السن
  إىل حرزه

  حديث فتح الباب

وبعث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه سراقة بن عمرو إىل الباب بعد أن رد أبا موسى مكانه إىل البصرة وكان 
يدعى ذا النور وجعل على إحدى  سراقة يدعى ذا النور وجعل عمر على مقدمته عبد الرمحن بن ربيعة وكان ايضا

جمنبتية حذيفة بن أسيد الغفاري ومسى لألخرى بكري بن عبد اهللا الليثي وكان بإزاء الباب قبل قدوم سراقة عليه 
وكتب إليه أن يلحق به وجعل على املقاسم سلمان بن ربيعة فقدم سراقة عبد الرمحن وخرج يف األثر حىت إذا خرج 

دم عليه بكري يف أدىن الباب فاستدفأ ببكري ودخل بالد الباب على ما عباه عمر رمحه اهللا من أذربيجان حنو الباب ق
وكان ملك الباب يومئذ شهربراز رجل من آل شهر براز امللك الذي أفسد بين إسرائيل وأعرى منهم الشام فلما 

نه عبد الرمحن على ذلك فأتاه فقال أطل عليه عبد الرمحن بن ربيعة بالباب كاتبه شهربراز واستأمنه على أن يأتيه فأم
إين بإزاء عدو كلب وأمم خمتلفة ال ينسبون إىل أحساب وليس ينبغي لذي العقل واحلسب أن يعني أمثال هؤالء وال 
يستعني هبم على ذوي األحساب واألصول وذو احلسب قريب ذي احلسب حيث كان ولست من الفتح يف شيء 

الدي وأميت فأنا اليوم منكم يدي مع أيديكم وصربي معكم فمرحبا بكم وال من األرض وإنكم قد غلبتم على ب
  وبارك اهللا لنا ولكم وجزيتنا إليكم ولكم



النصر والقيام مبا حتبون وال تذلونا باجلزية فتوهنونا لعدوكم فقال عبد الرمحن فوقي رجل قد أظلك فسر إليه فجوزه 
قبلت ذلك فيمن كان معك على هذا ما دام عليه وال بد من فسار إىل سراقة فلقيه مبثل ذلك فقال له سراقة قد 

اجلزاء على من يقيم وال ينهض فقبل ذلك شهربراز وصارت سنة فيمن كان حيارب العدو من املشركني وفيمن 
  يستنفر من أهل اجلزية فتوضع عنه جزية تلك السنة اليت استنفر فيها

فأجازه وحسنه وليس يف تلك البالد اليت يف ساحة اجلبال وكتب سراقة إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بذلك 
نبك مل يقم األرمن هبا إال على أوفاز وإمنا هبا سكان ممن حوهلا ومن الطراء إستؤصلت الغارات نبكها من أهل القرار 

  ر إليهموأرز أهل اجلبال منهم إىل جباهلم وجلوا عن قرار أرضهم فكان ال يقيم هبا إال اجلنود ومن أعاهنم أو جت
واكتتبوا من سراقة بن عمرو كتابا باألمان لشهر براز وسكان أرمينية واألرمن على أنفسهم وأمواهلم وملتهم ال 
يضارون وال ينتقضون وعلى أهل أرمينية واألبواب الطراء منهم والتناء ومن حوهلم فدخل معهم أن ينفروا لكل 

 ينب على ان توضع على من أجاب إىل ذلك اجلزاء ومن غارة وينفروا ولكل أمر رآه الوايل صالحا ناب أو مل
استغىن منهم فقعد فعليه مثل ما على أهل أذربيجان من اجلزاء والداللة والنزول يوما كامال فإن حشروا وضع ذلك 

  عنهم وإن تركوا أخذوا به
سراقة وحذيفة بن مث ان سراقة بن عمرو وجه بعد ذلك بكري بن عبد اهللا وحبيب بن مسلمة وكان عمر أمد به 

أسيد وسلمان بن ربيعة إىل أهل تلك اجلبال احمليطة بأرمينية فوجه بكريا إىل موقان وحبيبا إىل تفليس وحذيفة إىل من 
  جببال الالن وسلمان إىل وجه آخر

وكتب سراقة بالفتح وبالذي وجه فيه هؤالء إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فاتى عمر أمرا مل يكن يرى أنه 
ستتم له على ما خرج عليه سريعا بغري مؤونة وكان فرجا عظيما به جند عظيم إمنا ينتظر أهل فارس صنيعهم مث ي

  يضعون احلرب أو يبعثوهنا
فلما استوثقوا واستحلوا عدل اإلسالم مات سراقة رمحه اهللا واستخلف عبد الرمحن بن ربيعة وقد مضى أولئك 

د منهم ما وجه له إال بكريا فإنه فض موقان مث تراجع أهلها على اجلزية فقبل القواد الذين بعثهم سراقة فلم يفتح أح
  منهم وكتب هلم هبا وبأماهنم عليها

وملا بلغ عمر رمحه اهللا موت سراقة واستخالفه عبد الرمحن أقره عمر وأمره بغزو الترك فخرج بالناس حىت قطع 
ر فقال شهر براز إنا لنرضى منهم ان يدعونا من وراء الباب فقال له شهربراز ما تريد أن تصنع قال أريد بلنج

الباب فقال عبد الرمحن لكنا ال نرضى منهم بذلك حىت نأتيهم يف ديارهم وباهللا إن معنا ألقواما لو يأذن لنا أمرينا يف 
األمر ودخلوا يف هذا } صلى اهللا عليه وسلم{اإلمعان لبلغت هبم الردم قال وما هم قال أقوام صحبوا رسول اهللا 

بنية وكانوا أصحاب حياء وتكرم يف اجلاهلية قازداد حياؤهم وتكرمهم وال يزال هذا األمر دائما هلم والنصر معهم 
حىت يغريهم من يغلبهم وحىت ينقلوا عن حاهلم فغزا عبد الرمحن بلنجر غزاة يف زمان عمر رضي اهللا عنه مل تئم فيها 

لبيضاء على رأس ما أتيت فرسخ من بلنجر مث غزا فسلم مث غزا غزوات امرأة ومل ييتم صيب وبلغت خيله يف غزاته ا
يف زمان عثمان رضي اهللا عنه مث أصيب عبد الرمحن حني تبدل أهل الكوفة يف إمارة عثمان إلستعماله من كان إرتد 

ورمحه إستصالحا هلم فلم يصلحهم ذلك وزادهم فسادا أن سادهم من طلب الدنيا وعضلوا بعثمان رضي اهللا عنه 
  حىت جعل يتمثل

  وكنت وعمرا كاملسمن كلبه



  فخدشه أنيابه وأضافره
  الطويل

وقال سلمان بن ربيعة ملا دخل عبد الرمحن بن ربيعة عليهم يعين على الترك حال اهللا بينهم وبني اخلروج عليه وقالوا 
ع بالغنم والظفر وذلك يف إمارة ما إجترأ علينا هذا الرجل إال ومعهم املالئكة متنعهم من املوت فتحص نوا منه فرج

عمر مث ملا غزاهم غزوات يف زمان عثمان ظفر هبم كما كان يظفر حىت إذا تبدل أهل الكوفة وذكر بعض ما تقدم 
من استعمال من إرتد وغزاهم بعد ذلك تذمرت الترك وقالوا انظروا وكانوا يقولون أهنم ال ميوتون قال فاختفوا هلم 

م رجال من املسلمني على غرة فقتله وهرب عنه أصحابه فخرجوا عليه عند ذلك فاقتتلوا يف الغياض فرما رجل منه
فاشتد قتاهلم وناد مناد من اجلو صربا آل عبدالرمحن وعدكم اجلنة فقاتل حىت قتل عبد الرمحن وانكشف املسلمون 

مان أو ترى جزعا مث خرج وأخذ سلمان بن ربيعة الراية فقاتل هبا وناد مناد من اجلو صربا آل سلمان فقال سل
بالناس وخرج سلمان الفارسي وأبو هريرة الدوسي على جيالن فقطعوها إىل جرجان واجترأ الترك بعدها ومل مينعهم 

  ذلك من اختاذ جسد عبد الرمحن فما زالوا بعد يستسقون به
  وجعل عثمان رمحه اهللا يغزيها مع حبيب بن مسلمة

لى عبد الرمحن بن ربيعة بالباب وشهربراز عنده فأقبل رجل عليه شحوب وحدث مطر بن ثلج التيمي قال دخلت ع
حىت جلس إىل شهربراز فتساءال مث أن شهربراز قال لعبد الرمحن أيها األمري أتدري من أين جاء هذا الرجل إين بعثته 

وأهديت له وسألته أن  منذ سنتني حنو السند لينظر يل ما حاله ومن دونه وزودته ماال عظيما وكتبت له إىل من يليين
يكتب إىل من وراءه وزودته لكل ملك هدية ففعل ذلك بكل ملك بيين وبينه حني انتهى إليه حىت انتهى إىل امللك 
الذي السد يف ظهر أرضه فكتب له إىل عامله على ذلك البلد فأتاه فبعث معه بازياره ومعه عقابه فذكر انه أحسن 

  إىل البازيار وقال فتكشر يل

يار فلما انتهينا إذا جبالن بينهما سد مسدود حىت ارتفع على اجلبلني بعدما استوى هبما وإذا دون السد خندق الباز
أشد سوادا من الليل لبعده فنظرت إىل ذلك وتفرست فيه مث ذهبت ألنصرف فقال يل البازيار على رسلك أكافئك 

الدنيا فريمى به يف هذا اللهب فشرح بضعة حلم معه  إنه ال يلي ملك بعد ملك إال تقرب إىل اهللا بأفضل ما عنده من
فألقاها يف ذلك اهلوى وانقضت عليها العقاب وقال إن أدركتها قبل أن تقع فال شيء وإن مل تدركها حىت تقع 

فذلك شيء فخرجت علينا العقبان باللحم يف خمالبها وإذا فيها ياقوته فأعطانيها وهي هذه فتناوهلا منه شهر براز 
راء فناوهلا عبد الرمحن فنظر إليها مث ردها إليه فقال شهر براز هلذه خريمن هذه البلد يعين الباب وأمي اهللا وهي مح

ألنتم أحب إيل ملكة من آل كسرى ولو كنت يف سلطاهنم مث لغهم خربها النتزعوها مين وأمي اهللا ال يقوم لكم شيء 
  ما وفيتم أووىف ملككم األكرب

لرسول وقال ما حال الردم وما شبهه فقال هذا الثوب الذي على هذا الرجل وأشار إىل فأقبل عبد الرمحن على ا
مطر بن ثلج وكان عليه قباء برود مينية أرضه محراء ووشيه أسود أو وشيه امحر وأرضه سوداء فقال مطر صدق واهللا 

( احلديد إىل آخر اآلية الرجل لقد نفذ ورأى قال عبد الرمحن أجل ووصف صفة احلديد والصفر وقرأ آتوين زبر 
وقال عبد الرمحن لشهر براز كم كانت هديتك قال قيمة مائة ألف يف بالدي هذه وثالثة آالف ألف ) الكهف  ٩٦

  وأكثر يف تلك البلدان



  ذكر مسري يزدجرد إىل خراسان ودخول األحنف إليها غازيا

حممل يطيق ظهر بعريه وكان إذا سار نام ومل ذكروا ان يزدجرد ملا اهنزم أهل جلوالء خرج يريد الري وقد جعل له 
يعرس بالقوم فانتهى به إىل خماضه وهو نائم يف حممله فأنبهوه ليعلم ولئال يفزع إن هو استيقظ إذا خاض البعري به 

فعنفهم على إنباهه وقال بئس ما صنعتم واهللا لو تركتموين لعلمت ما مدة هذه األمة إين رأيت أين وحممدا يعين النيب 
تناجينا عند اهللا تعاىل فقال له أملككم مائة سنة فقال زدين فقال عشرا ومائة فقال زدين } صلى اهللا عليه وسلم{

  فقال عشرين ومائة سنة فقال زدين فقال لك وأنبهتموين ولو تركتموين لعلمت
أبان جاذوية تغدريب فما انتهى إىل الري وثب عليه آبان جاذويه وكان على الري حينئذ فاخذه فقال له يزدجرد يا 

فقال ال ولكن قد تركت ملكك وصار يف يدي غريك فأحببت ان أكتتب على ما كان يل من شيء وما أردته من 
غري ذلك وأخذ خامت يزدجرد ووصل األدم واكتتب الصكاك وسجل السجالت بكل ما أعجبه مث ختم عليها ورد 

  اخلامت مث أتى بعد سعدا فرد عليه كل شيء يف كتابه

ا صنع آبان جاذويه بيزدجرد ما صنع خرج يزدجرد من الري إىل أصبهان وكره جوار آبان ومل يأمنه مث عزم على ومل
كرمان فأتاها ومعه النار فأراد أن يضعها يف كرمان مث عزم على خراسان فأتى مروفنزهلا وقد نقل النار فبىن هلا بيتا 

فاطمأن يف نفسه وأمن أن يؤتى وكاتب من مرو من بقي من  وأختذ بستانا وبىن أزجا فرسخني من مرو إىل البستان
األعاجم حيث مل يفتتحه املسلمون فدانوا له حىت إذا ثار أهل فارس والفريزان فنكثوا وثار أهل اجلبال والفريوزان 
ا يف فنكثوا وصار ذلك داعية إىل إذن عمر رضي اهللا عنه يف االنسياح فانساح أهل البصرة وأهل الكوفة حىت أثخنو
األرض فخرج األحنف إىل خراسان فأخذ على مهرجان نقذف مث خرج على أصبهان وأهل الكوفة حماصروجي 

فدخل خراسان من الطبسني فافتتح هراة عنوة واستخلف عليها صحار بن فالن العبدي مث سار حنو مرو الشاهجان 
 سرخس احلارث بن حسان فلما دنا وأرسل إىل نيسابور وليس دوهنا قتال مطرف بن عبد اهللا بن الشخري وإىل

األحنف من مرو الشاهجان خرج منها يزدجرد حنو مرو الروذ حىت نزهلا ونزل األحنف مرو الشاهجان وكتب 
يزدجرد إىل خاقان وملك الصغد وصاحب الصني يستمدهم ويستعني هبم وخرج األحنف من مرو الشاهجان 

حلقت به أمداد الكوفة على أربعة أمراء علقمة بن النضر النضري  واستخلف عليها حارثه بن النعمان الباهلي بعدما
وربعي بن عامر التميمي وعبد اهللا بن أيب عقيل الثقفي وابن أم غزال اهلمداين وبلغ يزدجرد خروج األحنف سائر 

أهل احنوه فخرج إىل بلخ ونزل األحنف مرو الروذ وقدم أهل الكوفة فساروا إىل بلخ وأتبعهم األحنف والتقى 
الكوفة ويزدجردببلخ فهزمه اهللا هبم وتوجه يف أهل فارس إىل النهر فعربوا وحلق األحنف بأهل الكوفة وقد فتح اهللا 

  عليهم وتتابع أهل خرسان ممن شذ وحتصن على الصلح فيما بني نيسابور إىل
و الذي يقول له طخارستان وعاد األحنف إىل مرو الروذ فنزهلا واستخلف على طخارستان ربيعي بن عامر وه

  النجاشي وينسبه إىل أمه وكان من أشراف العرب

  أال رب من تدعو فىت ليس بالفىت
  أال إن ربعي بن كأس هو الفىت
  طويل قعود القوم يف قعر بيته
  إذا شبعوا من ثفل جفنته سقى



ا ولوددت أنه كان الطويل وكتب االحنف بفتح خراسان إىل عمر رمحه اهللا فقال لوددت إين مل أكن بعثت إليها جند
بيننا وبينها حبر من نار فقال علي رضي اهللا عنه ومل يا أمري املؤمنني قال ألن أهلها سينقضون ثالث مرات فيجتاحون 
يف الثالثة فكان أن يكون ذلك بأهلها أحب إيل من أن يكون باملسلمني وكتب عمر إىل االحنف أما بعد فال جتوزن 

عرفتم بأي شيء دخلتم خراسان فدوموا على الذي دخلتم به يدم لكم النصر النهر واقتصر على ما دونه وقد 
  وإياكم وإياكم أن تغريوا فتنقضوا

وملا بلغ رسول يزدجرد إىل خاقان مل يستتب له إجناده حىت عرب إليه النهر مهزوما وقد استتب له ذلك وامللوك ترى 
ة والصغد مث خرج هبم وخرج يزدجرد راجعا إىل خرسان على أنفسها إجناد امللوك فأقبل يف الترك وحشر أهل فرغان

حىت عرب النهر إىل بلخ وعرب معه خاقان فأرز أهل فارس إىل األحنف مبرو الروذ وجاء املشركون حىت نزلوا هبا عليه 
وكان حني بلغه عبورهم قاصدين له خرج ليال يف عسكره يتسمع يف ليلة مظلمة هل يسمع برأي ينتفع به فمر 

ينقيان علفا إما تبنا وإما شعريا وأحدمها يقول لصاحبه لو أن األمري اسندنا إىل هذا اجلبل فكان النهر بيننا برجلني 
  وبني عدونا خندقا واجلبل يف ظهورنا لئال يأتونا من خلفنا وكان قتالنا من وجه واحد

إنكم قليل وإن عدوكم كثري  رجوت أن ينصرنا اهللا عز وجل فرجع األحنف واجتزأ هبا فلما أصبح مجع الناس وقال
فاليهولنكم فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثريه بإذن اهللا واهللا مع الصابرين ارحتلوا من مكانكم هذا فاسندوا إىل هذا 

اجلبل فاجعلوه يف ظهوركم واجعلوا النهر بينكم وبني عدوكم وقاتلوهم من وجه واحد ففعلوا وقد أعدوا ما 
ف من أهل البصرة وأهل الكوفة حنو منهم واقبلت الترك ومن اجتلبت حىت نزلوا يصلحهم واألحنف يف عشرة آال

هبم فكانوا يغادوهنم ويراوحوهنم ويتنحون عنهم بالليل ما شاء اهللا وطلب األحنف علم مكاهنم بالليل حىت علم 
صبح خرج فارس علمهم مث خرج ليلة طليعه ألصحابه حىت كان قريبا من عسكر خاقان فوقف فلما كان يف وجه ال

الترك بطوقه وضرب طبله مث وقف من العسكر موقفا مثله فحمل عليه األحنف فاختلفا طعنتني فطعنه األحنف فقتله 
  وهو يرجتز

  إن على كل رئيس حقا
  أن خيضب الصعدة أو تندقا

  إن هلا شيخا هبا ملقا
  سيف أيب حفص الذي تبقى

  الرجز
من الترك ففعل فعل صاحبه مث وقف دونه فحمل عليه األحنف مث وقف موقف التركي وأخذ طوقه مث خرج آخر 
  فاختلفا طعنتني فطعنه األحنف فقتله وهو يرجتز

  إن الرئيس يرتيب ويطلع
  ومينع اخلالء إذا ما أرتعوا

  الرجز
مث وقف موقف التركي الثاين وأخذ طوقه مث خرج ثالث من الترك ففعل فعل صاحبيه ووقف دون الثاين منهما 

  األحنف فاختلفا طعنتني فطعنه األحنف فقتله وهو يرجتز فحمل عليه
  جري الشموس ناجزا بناجز



  حمتفال يف جريه مشارز
  الرجز

مث انصرف األحنف إىل عسكره وال يعلم بذلك أحد منهم حىت دخله واستعد وكان من شيمة الترك أهنم ال خيرجون 
جوا بعد خروج الثالث فخرجت الترك ليلتئذ بعد حىت خيرج ثالثة من فرساهنم كهؤالء كلهم يضرب بطبله مث خير

الثالث فأتوا على فرساهنم مقتلني فتشائم خاقان وتطري وقال قد طال مقامنا وقد أصيب هؤالء مبكان مل يصب مبثله 
قط أحد منا فما لنا يف قتال هؤالء القوم من خري فانصرفوا بنا فكان وجههم راجعني وارتفع النهار للمسلمني وال 

شيئا فأتاهم اخلرب بانصراف خاقان إىل بلخ فقال املسلمون لألحنف ما ترى يف إتباعهم فقال أقيموا مبكانكم يرون 
  ودعوهم

وكان يزدجرد ملا نزل خاقان مبرو الروذ خرج إىل مرو الشاهجان فتحصن منه حارثة بن النعمان ومن معه 
ا مجع يزدجرد ما كان يف يده مما وضع مبرو فحاصرهم واستخرج خزائنه من مواضعها وخاقان ببلخ مقيم له فلم

فأعجل عنه وأراد أن يستقل منها إذا أمر عظيم من خزائن أهل فارس فقال له أهل فارس أي شيء تريد أن تصنع 
فقال أريد اللحاق خباقان فأكون معه أو بالصني فقالوا له مهال فإن هذا رأي سوء إنك إمنا تأيت قوما يف مملكتهم 

مك ولكن أرجع إىل هؤالء القوم يعنون املسلمني فنصاحلهم فإهنم أوفياء وأهل دين وهم يلون وتدع أرضك وقو
بالدنا وإن عدوا يلينا يف بالدنا أحب إلينا ملكه من عدو يلينا يف بالده ال دين هلم وال ندري ما وفاؤهم فأبا عليهم 

رجها من بالدنا إىل غريها فأىب فقالوا إنا الندعك وأبوا عليه فقالوا فدع خزائننا نردها إىل بالدنا ومن يليها وال خت
  فاعتزلوه وتركوه يف حاشيتة فاقتتلوا فهزموه وأخذوا اخلزائن واستولوا عليها وكتبوا إىل األحنف

باخلرب فاعترضهم املسلمون واملشركون يثفنونه فقاتلوه وأصابوا يف آخر القوم وأعجلوه عن األثقال ومضى مزايال 
إىل فرغانة والترك فلم يزل مقيما بقية زمان عمر رضي اهللا عنه يكاتبهم ويكاتبونه أو من شاء اهللا  حىت يقطع النهر

منهم إىل أن كان زمن عثمان رضي اهللا عنه فكفر أهل خراسان فأقبل حىت نزل مرو فكان من أمره إىل حني مقتله ما 
  نذكره بعد يف موضعه إن شاء اهللا

حلوه ودفعوا إليه تلك اخلزائن واألموال وتراجعوا إىل بلداهنم وأمواهلم على وأقبل أهل فارس على األحنف فصا
أفضل ما كانوا يف زمان األكاسرة فكانوا كأهنم يف ملكهم إال أن املسلمني أوىف هلم وأعدل عليهم فاغتبطوا وأصاب 

  الفارس يوم يزدجرد كسهم الفارس يوم القادسية
ي يزدجرد وأن األحنف خرج من املسلمني من مرو الروذ حنوه ترك بلخ وملا مسع خاقان وهو والترك ببلخ ما لق

وعرب النهر وأقبل األحنف حىت نزل بلخ ونزل أهل الكوفة يف كورها األربع مث رجع إىل مرو الروذ فنزل هبا وكتب 
  بالفتح الذي صنع اهللا يف خاقان ويزدجرد إىل عمر رمحه اهللا وبعث إليه باألمخاس ووفد الوفود

عرب خاقان النهر وعربت معه حاشية آل كسرى أو من أخذ حنو بلخ منهم مع يزدجرد لقوا رسول يزدجرد  وملا
الذي كان بعثه إىل ملك الصني وأهدى إليه معه ومعه جواب كتاب يزدجرد من ملك الصني فسألوه عما وراءوه 

ب يزدجرد هبذا الكتاب بعد أن كان قال فقال ملا قدمت عليه بالكتاب واهلدايا كافأنا مبا ترون وأراهم هديته وأجا
يل قد عرفت أن حقا على امللوك إجناد امللوك على من غلبهم فصف يل صفة هؤالء القوم الذين أخرجوكم من 

  بالدكم فإين أراك تذكر منهم قلة وكثرة منكم وال يبلغ أمثال هؤالء القليل



كم فقلت أسألين عما أحببت فقال أيوفون بالعهد الذي تصف منكم فيما أمسع من كثرتكم إال خلري عندهم وشر في
قلت نعم قال وما يقولون لكم قبل أن يقاتلوكم قلت يدعوننا إىل واحدة من ثالث إما دينهم فإن أحبناهم أجرونا 

جمراهم أو اجلزية واملنعة أو املنابذة قال فكيف طاعتهم أمراءهم قلت أطوع قوم ملرشدهم قال فيما حيلون وما 
خربته فقال أحيرمون ما حلل هلم أو حيلون ما حرم عليهم قلت ال قال فإن هؤالء القوم ال يهلكون ابدا حيرمون فأ

حىت حيلوا حرامهم وحيرموا حالهلم مث قال أخربين عن لباسهم فأخربته وعن مطاياهم فقلت اخليل العراب ووصفتها 
  قال هذه صفة دواب طوال األعناقفقال نعمت احلصون هذه ووصفت له اإلبل بركها وانبعاثها حبملها ف

وكتب معه إىل يزدجرد أنه مل مينعين أن أبعث إليك جبيش أوله مبرو وآخره بالصني اجلهالة مبا حيق علي ولكن هؤالء 
القوم الذين وصف يل رسولك لو حياولون اجلبال هلدوها ولو خلى هلم سرهبم أزالوين ما داموا على ما وصف 

  مة وال هتيجهم ما مل يهيجوكفساملهم وأرض منهم بالسال
فأقام يزدجرد وآل كسرى بفرغانة على عهد من خاقان وملا وقع الرسول بالفتح والوفد باخلرب ومعهم الغنائم لعمر 
بن اخلطاب رضي اهللا عنه من قبل األحنف مجع الناس وخطبهم وأمر بكتاب الفتح فقرى ء عليهم وقال يف خطبته 

له وما بعثه به من اهلدى ووعد على اتباعه من عاجل الثواب وآجله خري الدنيا إن اهللا تبارك وتعاىل ذكر رسو
( واآلخرة فقال عز وجل هو الذي ارسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون 

واهلم وأبناءهم فاحلمد هللا الذي اجنز وعده ونصر جنده أال وإن اهللا قد اورثكم أرضهم وديارهم وأم) التوبة  ٣٣
  لينظر كيف تعملون أال أن املصرين اليوم من مساحلها كأنتم واملصرين فيما مضى من البعد وقد وغلوا يف

البالد واهللا بالغ أمره ومنجز وعده ومتبع آخر ذلك أوله فقوموا يف أمره على رجل يوف لكم بعهده ويؤتكم وعده 
  ال أخاف على هذه األمة أن يؤتوا إال من قبلكموال تغريوا فيستبدل اهللا بكم قوما غريكم فإين 

  وسيأيت بعد إن شاء اهللا ما كان من انتقاض خراسان وغريها يف خالفة عثمان رضي اهللا عنه
  ونذكر اآلن بقية فتوح أهل البصرة الذين عقد هلم عمر رضي اهللا عنه عند اإلذن هلم يف اإلنسياح على ما تقدم

  فتح توج

الذين وجهوا أمراء على فارس ومعهم سارية ابن زنيم ومن بعث معهم اىل ما وراء ذلك  قالوا وخرج أهل البصرة
وأهل فارس جمتمعون بتوج فلم يصمدوا جبمعهم ولكن قصد كل أمري منهم قصد إمارته وكورته اليت أمر هبا وبلغ 

ت تلك هزمية أهل فارس ذلك أهل فارس فتفرقوا إىل بلداهنم ليمنعوها كما تفرق املسلمون يف القصد إليها فكان
تشتت أمورهم وتفرقت مجوعهم فتطريوا من ذلك كأمنا كانوا ينظرون إىل ما صاروا إليه فقصد جماشع بن مسعود 

فيمن معه من املسلمني لسابور وأردشري خره فالتقوا بتوج مع أهل فارس فاقتتلوا ما شاء اهللا عز وجل مث إن شاء اهللا 
وج فهزموهم وقتلوهم كل قتلة وبلغوا منهم ماشاءوا وغنمهم ما يف عسكرهم عز وجل سلط املسلمني على أهل ت

  فحووه
وهذه توج اآلخرة مل يكن هلا بعدها شوكة واألوىل اليت تنقذ فيها جنود العالء بن احلضرمي أيام طاووس والوقعتان 

  متساجلتان
س جماشع الغنائم وبعث خبمسها ووفد وفدا مث دعوا بعد هزميتهم هذه اآلخرة إىل اجلزية والذمة فتراجعوا وأقروا ومخ



  } صلى اهللا عليه وسلم{وقد كانت البشرى والوفود جيازون وتقضي هلم حوائجهم لسنة جرت بذلك من رسول اهللا 
  وحدث عاصم بن كليب عن أبيه قال خرجنا مع جماشع غازين توج

قتلنا قتلى عظيمة فكان علي قميص قد خترق فحاصرناها وقاتلناهم ما شاء اهللا فلما افتتحناها حوينا هنبا كثريا و
فأخذت إبرة وسلكا فجعلت أخيط قميصي هبا مث إين نظرت إىل رجل من القتلى عليه قميص فنزعته فأتيت به املاء 

فجعلت أضربه بني حجرين حىت ذهب ما فيه فلبسته فلما مجعت الرثة قام جماشع خطيبا فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال 
تغلوا فإنه من غل جاء مبا غل يوم القيامة ردوا ولو املخيط فلما مسعت ذلك نزعت القميص فألقيته يف  أيها الناس ال

  األمخاس
  ويف ذلك يقول جماشع
  وحنن ولينا مرة بعد مرة
  بتوج أبناء امللوك األكابر
  لقينا جنود املاهيان بسحرة

  على ساعة تلوي بأيدي اخلطائر
  فما فتئت خيلي تكر عليهم

  ها الحق غري جائرويلحق من
  لدن غدوة حىت أتى الليل دوهنم
  وقد عوجلوا باملرهفات البواتر

  وكان كذاك الدأب يف كل كورة
  أجابت إلحدى املنكرات الكبائر

  الطويل
  حديث اصطخر

قالوا وقصد عثمان بن أيب العاص الصطخر فالتقى هو وأهلها جبور فاقتتلوا ما شاء اهللا مث فتح اهللا على املسلمني 
ر واصطخر فقتلوا ما شاء اهللا وتفرق من تفرق مث إن عثمان دعا الناس إىل اجلزاء والذمة فراسلوه وراسلهم جو

فأحابه اهلربذ وكل من هرب أو تنحى فتراجعوا وباحوا باجلزاء ومجع عثمان حني هزمهم ما أفاء اهللا عليهم فخمسه 
اجلند عن النهاب وأدوا األمانة واستدقوا الدنيا وبعث باخلمس إىل عمر رمحه اهللا وقسم الباقي يف الناس وعف 

فجمعهم عثمان مث قام فيهم وقال إن هذا األمر ال يزال مقبال وأهله معافون مما يكرهون ما مل يغلوا فإذا غلوا رأوا ما 
  ينكرون ومل يسد الكثري مسد القليل اليوم

ل إذا أراد بقوم خريا كفهم ووفر أمانتهم وعن احلسن قال قال عثمان بن أيب العاص يوم اصطخر إن اهللا عز وج
  فاحفظوها فإن أول ما تفقدون من دينكم األمانة فإذا فقدمتوها جدد لكم يف كل يوم فقدان شيء من أموركم

مث إن شهرك خلع يف آخر إمارة عمر أو أول إمارة عثمان رمحهما اهللا ونشط أهل فارس ودعاهم إىل النقض فوجه 
  صإليه عثمان بن أيب العا

ثانية وبعث معه جنودا أمد هبم عليهم عبيد اهللا بن معمر وشبل بن معبد فالتقوا بفارس فقال شهرك البنه وهو يف 
املعركة وبينهم وبني قرية هلم تدعى ريشهر ثالثة فراسخ وكان بينهم وبني قرارهم اثنا عشر فرسخا يا بين أين ترى 



كونا فال يكون غداؤنا هنا وال بريشهر وال يكون إال يف املنزل أن يكون غداؤنا هنا أو بريشهر فقال يا أبت إن تر
ولكن واهللا ما أراهم يتركوننا فما فرغا من كالمهما حىت أنشب املسلمون القتال فاقتتلوا قتاال شديدا فقتل فيه 

  اصشهرك وابنه وقتل من املشركني مقتله عظيمة وويل قتل شهرك احلكم بن أيب العاص أخو عثمان بن أيب الع
وذكر الطربي عن أيب معشر أن اصطخر اآلخرة كانت سنة مثان وعشرين وذلك وسط إمارة عثمان بن عفان رضي 

  اهللا عنه
وذكر ايضا بسنده إىل عبيد اهللا بن سليمان قال كان عثمان بن أيب العاص أرسل إىل البحرين فأرسل أخاه احلكم يف 

  جبور من أرض فارسألفني إىل توج وكان كسرى قد فر عن املدائن وحلق 
قال احلكم فقصد إىل شهرك وكان كسرى أرسله فهبطوا من عقبة عليهم احلديد فخشيت ان تغشى أبصار الناس 
فأمرت مناديا فنادى أن من كانت له عمامة فليلقها على عينيه ومن مل يكن له عمامة فليغمض بصره وناديت أن 

ديت أن اركبوا وصففنا هلم وركبوا فجعلت اجلارود حطوا عن دوابكم فلما رأى شهرك ذلك حط أيضا مث نا
العبدي على امليمنة وأبا صفرة يعين أبا املهلب على امليسرة فحملوا على املسلمني فهزموهم حىت ما أمسع هلم صوتا 
 فقال يل اجلارود أيها األمري اجلند فقلت إنك سترى أمرك فما لبثنا أن رجعت خيلهم ليس عليها فرساهنم واملسلمون

  يتبعوهنم يقتلوهنم فنثرت الرءوس بني يدي وأتيت برأس ضخم وكان معي

بعض ملوكهم فارق كسرى وحلق يب فقال هذا رأس األزدهاق يعنون شهرك فحوصروا يف مدينة سابور فصاحلهم 
  احلكم وكان ملكهم آذربيان فاستعان به احلكم على قتال أهل اصطخر

  صطخر اآلخرةوقال يزيد بن احلكم بن أيب العاص يذكر ا
  أنا ابن عظيم القريتني كليهما

  نتمين إىل العليا الفروع الفوارع
  لنا جمد بطحاوي ثقيف وغالب
  إذا عد بطحاوامها والد سائع
  لنا احلسب العود الذي ال تناله

  عيون العدى واحلاسدات الدواسع
  أيب سلب اجلبار بيضة ملكه

  فخر وأطراف الرماح شوارع
  مبعترك ضنك به قصد القىن
  وهام وأيد ختتليها القواطع

  بأيدي سراة كلهم باع نفسه
  فأوفوا مبا باعوا وأوىف املبايع

  هم املؤمنون الواردو املوت يف الوغى
  كما ترد املاء العطاش النوائع
  جناهد يف نصر خلري شريعة

  إذا ذكرت يوم احلساب الشرائع
  مسونا لزحف املشركني بوقعة



  هبا در مال اجلزية املتتابع
  نا من القتلى نثارا تعودهاترك

  نسور تراماها الضباع اجلوامع
  جثى من عظام املشركني كأهنا
  تلوح من الرأي البعيد صوامع

  تركنا سباع األرض والطري منهم
  شباعا وما فيها إىل احلول جائع

  الطويل
  حديث فساودار اجبرد

ل عليهم وحاصرهم ما شاء اهللا مث إهنم وقالوا وقصد سارية بن زنيم لفساوداراجبرد حىت أفضى إىل عسكرهم فنز
استمدوا فتجمعوا وجتمعت اليهم أكراد فارس فدهم املسلمني أمر عظيم ومجع كثري فرأى عمر رضي اهللا عنه يف 

تلك الليلة معركتهم وعددهم يف ساعة من النهار فنادى من الغد الصالة جامعة حىت إذا كان يف الساعة اليت رأى 
م وكان أريهم واملسلمني بصحراء إن أقاموا فيها أحيط هبم وإن أرزوا إىل جبل من خلفهم مل فيها ما رأى خرج إليه

يؤتوا إال من وجه واحد مث قام فقال أيها الناس إين رأيت هذين اجلمعني وأخرب حباهلما مث قال يا سارية اجلبل اجلبل مث 
ا كان تلك الساعة من ذلك اليوم أمجع سارية أقبل عليهم فقال إن هللا عز وجل جنودا ولعل بعضها أن يبلغهم ومل

واملسلمون على اإلسناد إىل اجلبل ففعلوا وقاتلوا القوم من وجه واحد فهزمهم اهللا هلم وكتبوا بذلك إىل عمر رمحه 
  اهللا وباستيالئهم على البلد ودعاء أهله وتسكينهم

الدؤيل إىل فساوداراجبرد فحاصرهم مث إهنم  وعن رجل من بين مازن قال كان عمر رمحه اهللا قد بعث سارية بن زنيم
تداعوا فأصحروا له وكثروه وأتوه من كل جانب فقال عمر رضي اهللا عنه وهو خيطب يف يوم مجعة يا سارية بن 

  زنيم اجلبل اجلبل
 ويف غري هذا احلديث مث عاد عمر يف خطبته فعجب الناس لندائه سارية على بعده فقضى اهللا سبحانه أن كان سارية
وأصحابه يف ذلك الوقت موافقني للمشركني وقدضايقهم املشركون من كل جانب وإىل جانب املسلمني جبل إن 

جلأوا إليه مل يؤتوا إال من وجه واحد فسمعوا صوتا يقول يا سارية بن زنيم اجلبل اجلبل كما قال عمر رضي اهللا عنه 
  م وأصابوا مغامن كثريةويف ذلك الوقت بعينه فلجأوا إىل اجلبل فنجوا وهزموا عدوه

قال املازين يف حديثه إن سارية أصاب يف املغامن سفطا فيه جوهر فاستوهبه املسلمون لعمر فوهبوه له فبعث به 
وبالفتح رجال وقال له استقرض ما تبلغ به وما ختلفه يف أهلك على جائزتك وكان الرسل والوفد جيازون فقدم 

مر رمحه اهللا فوجده يطعم الناس ومعه عصاه اليت يزجر هبا بعريه فقصده الرجل البصرة ففعل مث خرج فقدم على ع
فأقبل عليه هبا فقال اجلس فجلس حىت إذا أكل انصرف عمر وقام الرجل فأتبعه فظن عمر أنه رجل مل يشبع فقال 

للرجل  حني انتهى إىل باب داره أدخل فلما جلس يف البيت أتى بغذائه خبز وزيت وملح وجريش فوضع له مث قال
أدن فكل فأكال حىت إذا فرغ قال له الرجل رسول سارية بن زنيم يا أمري املؤمنني فقال مرحبا وأهال مث أدناه حىت 
مست ركبته ركبته مث سأله عن املسلمني مث سأله عن سارية فأخربه بقصة الدرج فنظر إليه مث صاح به وقال ال وال 

وطرده فقال يا أمري املؤمنني إين قد أنضيت إبلي واستقرضت على  كرامة حىت تقدم على ذلك اجليش فتقسمه بينهم



جائزيت فأعطين ما أتبلغ به فما زال عنه حىت أبدله بعريا ببعريه من إبل الصدقة وأخذ بعريه فأدخله يف إبل الصدقة 
ملدينة سألوه عن ورجع الرجل مغضوبا عليه حمروما حىت قدم البصرة فنفذ ملا أمره به عمر رمحه اهللا وقد كان أهل ا

سارية وعن الفتح وهل مسعوا شيئا يوم الوقعة فقال نعم مسعنا يا سارية اجلبل اجلبل وقد كدنا هنلك فلجأنا إليه ففتح 
  اهللا علينا

  حديث فتح كرمان

قالوا وقصد سهيل بن عدي إىل كرمان وحلقه عبد اهللا بن عبد اهللا ابن عتبان وعلى مقدمته سهيل بن عدي النسري 
مرو العجلي وقد حشد له أهل كرمان واستعانوا بالقفس فاقتتلوا يف أدىن أرضهم ففضهم اهللا تعاىل فأخذوا بن ع

عليهم بالطريق وقتل النسري مرزباهنا ودخل سهيل من قبل طريق القرى إىل جريفت وعبد اهللا بن عبد اهللا من مفازة 
فتحاصوها وأخروا البخت لعظم البخت على العرب شري فأصابوا ما شاءوا من بعري أو شاة فقدموا اإلبل والغنم 

وكرهوا أن يزيدوا وكتبوا إىل عمر فأجاهبم إن البعري العريب إمنا قوم ببعري اللحم وذلك مثله فإذا رأيتم أن للبخت 
  فضال فزيدوا

تى الطبسني وذكر املدائين أن الذي فتح كرمان عبد اهللا بن بديل بن ورقاء اخلزاعي يف خالفة عمر بن اخلطاب مث أ
من كرمان مث قدم على عمر رضي اهللا عنه فقال يا أمري املؤمنني إين افتتحت الطبسني فأقطعنيهما فأراد أن يفعل فقيل 

  لعمر إهنما رستاقان عظيمان فلم يقطعه إيامها ومها بابا خراسان
  فتح سجستان

وأهل سجستان يف أدىن أرضهم قالوا وقصد عاصم بن عمرو لسجستان وحلقه عبد اهللا بن عمري فالتقوا هم 
فهزموهم مث أتبعوهم حىت حصروهم بزرنج وخمر املسلمون أرض سجستان ما شاء اهللا مث إهنم طلبوا الصلح على 
زرنج وما احتازوا من األرضني فأعطاهم ذلك املسلمون وكان فيما اشترطوا من صلحهم أن فدافدها محى فكان 

صيبوا منها فيخفروا فتم أهل سجستان على اخلراج فكانت سجستان املسلمون إذا خرجوا تناذروها خشية أن ي
على اخلراج فكانت سجستان أعظم من خراسان شأنا وأبعد فروجا يقاتلون القندهار والترك وأمما كثرية وكانت 
فيما بني السند إىل هنر بلخ فلم تزل أعظم البلدين وأصعب الفرجني وأكثرها عددا وجندا حىت كان زمن معاوية 

فهرب الشاه من أخيه رتبيل إىل بلد فيها يدعى آمل ودانوا لسلم بن زياد وهو يومئذ على سجستان ففرح بذلك 
وعقد هلم وأنزهلم تلك البالد وكتب إىل معاوية بذلك يرى أنه قد فتح عليه فقال معاوية إن ابن أخي ليفرح بأمر إنه 

ني قال ألن آمل بلدة بينها وبني زرنج صعوبة وتضايق وهؤالء قوم ليحزنين وينبغي له ان حيزنه قالوا ومل يا أمري املؤمن
  غدر نكر فيضطرب اجلبل غدا فأهون ما جييء منهم أن يغلبوا على بالد آمل بأسرها

ومت هلم على عهد ابن زياد فلما وقعت الفتنة بعد معاوية كفر معاوية الشاه وخلت آمل وخافه أخوه فاعتصم منه 
  يرضه ذلك حني تشاغل مبكانه الذي هو به ومل

  الناس عنه حىت طمع يف زرنج فغزاها فحصرهم حىت أتتهم األمداد من البصرة
قالوا وسار رتبيل والذين جاءوا معه فنزلوا تلك البالد شجا مل ينتزع إىل اليوم وقد كانت البالد مذللة إىل ان مات 

  معاوية رمحه اهللا
  فتح مكران



ملكران حىت انتهى إليها وحلق به شهاب بن خمارق بن شهاب فانضم إليه وأمده قالوا وقصد احلكم بن عمرو التغليب 
سهيل بن عدي وعبد اهللا بن عتبان بأنفسهما فانتهوا إىل دوين النهر وقد انفض أهل كرمان إليه حىت نزلوا على 

تلوا مبكان من شاطئه فعسكروا وعرب إليهم راسل ملكهم ملك السند فازدلف هبم يستقبل املسلمني فالتقوا فاقت
مكران من النهر على أيام فهزم اهللا راسال وسلبه وأباح املسلمني عسكره وقتلوا يف املعركة من املشركني مقتلة 

  عظيمة وأتبعوهم يقتلوهنم أياما حىت انتهوا إىل النهر
يف الفيله فقدم مث رجعوا فأقاموا مبكران وكتب احلكم إىل عمر بالفتح وبعث باألمخاس مع صحار العبدي واستأمره 

صحار على عمر رمحه اهللا فسأله عن مكران وكان اليأتيه أحد إال سأله عن الوجه الذي جييء منه فقال يا أمري 
املؤمنني أرض سهلها جبل وماؤها وشل ومترها دقل وعدوها بطل وخريها قليل وشرها طويل والكثري هبا قليل 

رمحه اهللا أسجاع أنت أم خري فقال بل خمرب فقال ال واهللا اليغزوها والقليل هبا ضائع وما وراءها شر منها فقال عمر 
يل جيش ما أطعت وكتب إىل احلكم وإىل سهيل أن ال جيوزن مكران أحد من جنودكما واقتصرا على ما دون النهر 

  وأمره ببيع الفيلة بأرض اإلسالم وقسم أمثاهنا على من أفاءها اهللا عليه
  حديث بريوذ

جلنود إىل الكور اجتمع ببريوذ مجع عظيم من األكراد وغريهم وكان عمر رمحه اهللا قد عهد إىل أيب قالوا ملا فصلت ا
موسى حني سارت اجلنود إىل الكور أن يسري حىت ينتهي إىل حد ذمة البصرة كي ال يؤتى املسلمون من خلفهم 

ي حذر من اجتماع أهل بريوذ وخشي أن يستلحم بعض جنوده أو ينقطع منهم طرف أو خيلف يف أعقاهبم فكان الذ
وقد أبطأ أبو موسى حىت جتمعوا فخرج أبو موسى حىت ينزل ببريوذ على اجلمع الذي جتمع هبا وذلك يف رمضان 

فنزل على مجع هلم منعه فالتقوا بني هنر تريي ومناذر وقد تواىف إليها أهل النجدات من أهل فارس واألكراد ليكيدوا 
ورة ومل يشكوا يف واحدة من اثنتني فقام املهاجر بن زياد وقد حتنط واستقتل فقال أليب املسلمني أو ليصيبوا منهم ع

موسى أقسم على كل صائم اإلرجع فأفطر فرجع أخوه فيمن رجع إلبرار القسم وذلك الذي أراد املهاجر أن يرجع 
ملشركني حىت حتصنوا يف قلة وذلة أخوه لئال مينعه من االستقتال وتقدم فقاتل حىت قتل رمحه اهللا وفرق اهللا عز وجل ا

وأقبل الربيع بن زياد أخو املهاجر فاشتد حزنه عليه ورق له أبو موسى للذي رآه دخله من مصاب أخيه فخلفه 
عليهم وخرج أبو موسى حىت بلغ أصبهان فلقي هبا جنود أهل الكوفه حماصرين جي مث أنصرف إىل البصرة وقد فتح 

بريوذ من هنر تريي فهزمهم ومجع السيب واألموال فتنقى أبو موسى ستني غالما من أبناء اهللا على الربيع بن زياد أهل 
  الدهاقني وعزهلم وبعث بالفتح إىل عمر رمحه اهللا ووفد وفدا فجاءه رجل من عنزة

يقال له ضبة بن حمصن فقال اكتبين يف الوفد فقال قد كتبنا من هو أحق منك فانطلق مغاضبا مراغما وكتب أبو 
ى إىل عمر بقصة الرجل فلما قدم الكتاب بالفتح والوفد على عمر قدم العنزي فأتى عمر فسلم عليه فقال من موس

أنت فأخربه فقال ال مرحبا وال أهال فقال أما املرحب فمن اهللا وأما األهل فال أهل فاختلف إليه ثالثا يقول هذا 
له مانقمت على أمريك فقال تنقي ستني غالما من أبناء ويرد عليه هذا حىت إذا كان اليوم الرابع فدخل عليه فقال 

الدهاقني لنفسه وله جارية تدعى عقيلة تغذى جفنة وتعشى جفنة وليس منا رجل يقدر على ذلك وله قفيزان وله 
  خانان وفوض إىل زياد وكان زياد هو ابن أيب سفيان يلي أمور البصرة وأجاز احلطيئة بألف

ال وبعث إىل أيب موسى فلما قدم حجبه أياما مث دعى به ودعا ضبة بن حمصن ودفع فكتب عمر رمحه اهللا كل ما ق
إليه الكتاب فقال إقرأ ما كتبت فقرأ أخذ ستني غالما لنفسه فقال أبو موسى دللت عليهم وكان هلم فداء ففديتهم 



و موسى قفيز ألهلي أقوهتم فأخذته فقسمته بني املسلمني فقال ضبة واهللا ما كذب وال كذبت وقرأ له قفيزان فقال أب
به وقفيز يف أيديهم للمسلمني يأخذون به أرزاقهم فقال ضبة واهللا ما كذب وال كذبت فلما ذكر عقيلة سكت أبو 

موسى ومل يعتذر وعلم أن ضبة قد صدقه قال وزياد يلي أمور الناس وال يعرف هذا ما يلي فقال أبو موسى وجدت 
ال وأجاز احلطيئة بألف قال سددت فمه مبايل أن يشتمين فقال قد فعلت ما فعلت له نبال ورأيا فأسندت إليه عملي ق

فرده عمر رمحه اهللا وقال إذا قدمت فأرسل إيل زيادا وعقيلة ففعل فقدمت عقيلة قبل زياد وقدم زياد فأقام بالباب 
م أمثاهنا فأخربه بشيء فخرج عمر وزياد بالباب قائم وعليه ثياب بيض كتان فقال ما هذه الثياب فأخربه فقال ك

  يسري وصدقه فقال له

كم عطاؤك قال ألفان قال ما صنعت بأول عطاء خرج لك فقال اشتريت به والديت فأعتقتها واشتريت يف الثاين 
ربييب عبيدا فأعتقته فقال وفقت وسأله عن الفرائض والسنن والقرآن فوجده فقيها فرده وأمر أمراء البصرة أن 

  س عقيلة باملدينةيستعينوا برأيه وحب
وقال عمر رضي اهللا عنه أال إن ضبة بن حمصن غضب على أيب موسى يف احلق أن أصابه وفارقه مراغما أن فاته أمر 

  من أمور الدنيا فصدق عليه وكذب فأفسد كذبه صدقه فأياكم والكذب فإن الكذب يهدي إىل النار
أها فحاصرهم حىت فلهم مث جازاهم ووكل هبم الربيع مث وكان احلطيئة قد لقيه يف غزاة يربوذ وكان أبو موسى ابتد

  رجع إليهم بعد الفتح فوىل القسم
  ومن مدح احلطيئة يف أيب موسى
  وغارة كشعاع الشمس مشعلة
  هتوى بكل صبيح الوجه بسام

  قب البطون من التعداء قد علمت
  أن كل عام عليها عام اجلام
  مستحقبات رواياها جحافلها

  ه سامييسمو هبا أشعري طرف
  اليزجر الطري أن مرت به سنحا

  وال يفاض له قسم بأزالم
  مجعت من عامر فيها ومن أسد
  ومن متيم وذبيان ومن حام
  وما رضيت هلم حىت رفدهتم
  من وائل رهط بسطام بإصرام

  يف متلف طائعا هللا حمتسبا
  يرجو ثواب كرمي العفو رحام

  البسيط

  غزوة سلمة بن قيس األشجعي األكراد



ي من طريقني كالمها ينمى إىل سليمان بن بريدة واللفظ يف احلديثني متقارب ورمبا كان يف أحدمها زيادة ذكر الطرب
على اآلخر وأحدمها عن سيف ابن عمر وفيه أن سليمان بن بريدة قال لقيت رسول سلمة بن قيس األشجعي فقال 

يهم رجال من أهل العلم والفقه فاجتمع كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إذا اجتمع له جيش من العرب بعث عل
إليه جيش فبعث عليهم سلمة بن قيس فقال سر باسم اهللا قاتل يف سبيل اهللا من كفر باهللا فإذا لقيتم عدوكم من 
املشركني فادعوهم إىل ثالث خصال ادعوهم إىل اإلسالم فإن أسلموا واختاروا دارهم فعليهم يف أمواهلم الزكاة 

سلمني نصيب وإن اختاروا أن يكونوا معكم فلهم مثل الذي لكم وعليهم مثل الذي عليكم وإن وليس هلم يف يفء امل
أبوا فسلوهم اخلراج فإن أعطوكموه فقاتلوا عدوكم من ورائهم وفرغوهم خلراجهم وال تكلفوهم فوق طاقتهم فإن 

وا على حكم اهللا ورسوله فال أبوا فقاتلوهم فإن اهللا ناصركم عليهم وإن حتصنوا منكم يف حصن فسألوكم أن ينزل
تعطوهم على حكم اهللا ورسوله فإنكم ال تدرون ما حكم اهللا ورسوله فيهم وإن سألوكم أن ينزلوا على ذمة اهللا 

ورسوله فال تعطوهم ذمة اهللا وذمة رسوله وأعطوهم ذمم أنفسكم فإن قاتلوكم فال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال 
  عدونا من املشركنيتقتلوا وليدا قال فلقينا 

من األكراد فدعوناهم إىل ما امر به أمري املؤمنني من اإلسالم فأبوا فدعوناهم إىل اخلراج فأبوا فقاتلناهم فنصرنا 
عليهم فقتلنا املقاتلة وسبينا الذرية ومجعنا الرثة فوجد فيها سلمة حقي جوهر فجعلهما يف سفط مث قال إن هذا ال 

نفسكم به ألمري املؤمنني بعثت به إليه فإن له بردا ومؤونة فقالوا نعم قد طابت أنفسنا يبلغ فيكم شيئا فإن طابت أ
فبعثين سلمة يعين باخلرب والسفط إىل أمري املؤمنني قال فدفعت إليه ضحى والناس يتغدون وهو متكى ء على عصا 

الء خبزا زد هؤالء مرقة فلما كهيئة الراعي يف غنمه يطوف يف تلك القصاع يقول يا يرفاء زد هؤالء حلما زد هؤ
دفعت إليه قال إجلس فجلست يف أداين الناس فإذا طعام فيه خشونه وغلظ طعامي الذي معي أطيب منه فلما فرغ 
الناس قال يا يرفاء إرفع قصاعك مث أدبر واتبعته فدخل داره مث دخل حجرته فاستأذنت وسلمت فأذن يل فإذا هو 

 من أدم حمشوتني ليفا فنبذ إيل إحدامها فجلست عليها فقال يا أم كلثوم جالس على مسح متكى ء على وسادتني
غداءنا فجاؤا إليه بقصعة فيها خبز وزيت يف عرضها ملح مل يدق فقال يل كل فأكلت قليال وأكل حىت فرغ ما 

قليال  رأيت رجال أحسن أكال منه ما يتليس طعامه بيده وال فمه مث قال اسقونا فجاؤا بفس فقال اشرب فشربت
شرايب الذي معي أطيب منه فأخذه فشربه حىت قرع القدح جبهته وقال إنك لضعيف األكل والشرب مث قال احلمد 

هللا الذي أطعمنا فأشبعنا وسقانا فأروانا قال قلت قد أكل أمري املؤمنني فشبع وشرب فروي حاجيت يا أمري املؤمنني 
حبا بسلمة وبرسوله وكأمنا خرجت من صلبه قال حدثين قال وما حاجتك قلت أنا رسول سلمة بن قيس فقال مر

عن املهاجرين كيف هم قلت كما حتب من السالمة والظفر على العدو قال كيف أسعارهم قلت أرخص أسعار قال 
  كيف اللحم فيهم فإنه شجرة العرب وال تصلح العرب إال بشجرهتا قلت البقرة

ا حىت لقينا عدونا من املشركني فدعوناهم إىل ما أمرتنا به من اإلسالم بكذا والشاه بكذا مث قلت يا أمري املؤمنني سرن
فأبوا فدعوناهم إىل اخلراج فأبوا فقاتلناهم فنصرنا اهللا عليهم فقتلنا املقاتلة وسبينا الذرية ومجعنا الرثة وخرج له عن 

ني أمحر وأصفر وأخضر وثب احلديث كله حىت انتهى إىل السفط وأخرجه إليه قال فلما نظر إىل تلك الفصوص من ب
وجعل يديه يف خاصرتيه وقال ال أشبع اهللا إذن بطن عمر وظن النساء أين قد إغتلته فكشفن الستر فقال يا يرفاء جأ 
عنقه فوجأ عنقي وأنا أصيح فقال النجاء وأظنك ستبطى ء أما والذي ال إله غريه إلن تفرق الناس إىل مشاتيهم قبل 

بك وبصاحبك فاقرة قلت يا امري املؤمنني ابدع يب فامحلين قال يا يرفاء أعطه راحلتني من  أن يقسم هذا فيهم ألفعلن



الصدقة فإذا لقيت أفقر إليهما منك فادفعهما إليه قلت نعم وارحتلت حىت أتيت سلمة فقلت ما بارك اهللا يل فيما 
قبل التفرق إىل مشاتيهم والفص إختصصتين به اقسم هذا يف الناس قبل أن أفضح واهللا وتفضح قال فقسمه فيهم 

  يباع خبمسة دراهم وستة دراهم وهو خري من عشرين ألفا
  وقد تقدم قبل يف فتح فساودراجبرد خرب لرسول سارية بن زنيم شبيه هبذا اخلرب فاهللا تعاىل أعلم

يف آخرها وذكر الطربي غزوة سلمة بن قيس هذه يف سنة ثالث وعشرين وهي السنة اليت قتل عمر رضي اهللا عنه 
  على ما نذكره إن شاء اهللا تعاىل

  ذكر اخلرب عن إحرام عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل حني مقتله

مل يزل عمر رضي اهللا عنه قائما على امر اهللا جمتهدا فيه جماهدا ألعدائه متعرفا منه سبحانه من املعونة والتأييد ومجيل 
وخ املمالك وألقى إليه مقاليد األمم من الفرس والروم والترك واألكراد الكفاية والعناية والصنع ما وطأ له البالد ود

صلى اهللا عليه {وغريهم من األمم واألجيال الذين تقدم ذكرهم وأجنز اهللا يف مدة خالفته معظم ما وعد به رسوله 
ا يف اإلنسياح حىت من الفتوح ومجع إليه أكثر ما زواه له من األرض وتغلغلت جنوده يف اآلفاق عندما أذن هل} وسلم

أمرهم آخر إمارته باإلقصار والكف احتياطا على املسلمني ونظرا لإلسالم وأقبل عندما أذن هلم يف ذلك على الدعاء 
وتتبع آثار العمال بالعيون والنصحاء يف السر والعالنية وتفقد الناس يف الشرق والغرب إىل ان أتته منيته احملتومة 

  صاله على ما يأيت الذكر له إن شاء اهللا تعاىلبالشهادة املقدرة له يف م
الستشهاده خمربا وداعيا وهو الداعي } صلى اهللا عليه وسلم{وقد ورد يف غري موضع من اآلثار ذكر رسول اهللا 
  اجملاب والصادق املصدوق صلوات اهللا وبركاته عليه

اهللا تعاىل كأن الناس مجعوا فإذا فيهم  وروي عن عوف بن مالك األشجعي انه رأى يف املنام على عهد أيب بكر رمحه
رجل قد عالهم فهو فوقهم بثالثة أذرع قال فقلت من هذا قالوا عمر قلت ومل قالوا ألن فيه ثالث خصال ال خياف 

يف اهللا لومة الئم وإنه خليفة مستخلف وشهيد مستشهد قال فأتى أبا بكر فقصها عليه فأرسل أبو بكر إىل عمر 
  ال يل أبو بكر أقصص رؤياك فلما بلغت خليفة مستخلفليبشره قال فجاء فق

زبرين عمر وانتهرين وقال اسكت تقول هذا وأبو بكر حي قال فلما كان بعد وويل عمر مررت بالشام وهو على 
املنرب فدعاين فقال أقصص رؤياك فقصصتها فلما قالت إنه ال خياف يف اهللا لومة الئم قال إين ألرجوا أن جيعلين اهللا 

فلما قلت خليفة مستخلف قال قد استخلفين فأسأله ان يعينين على ما والين فلما ذكرت شهيد مستشهد قال  منهم
  أىن يل الشهادة وانا بني أظهركم تغزون وال أغزو مث قال بلى يأيت اهللا هبا أىن شاء يأيت اهللا هبا أىن شاء

ته أن يأخذ عماله مبوافاته كل سنة يف موسم وكان عمر رمحه اهللا مالزما للحج يف سين خالفته كلها وكان من سري
احلج ليحجزهم بذلك عن الرعية وحيجر عليهم الظلم ويتعرف أحواهلم يف قرب وليكون للرعية وقت معلوم ينهون 
إليه شكاويهم فيه فلما كانت السنة اليت قتل منسلخها رضي اهللا عنه خرج إىل احلج على عادته وأذن ألزواج النيب 

فخرجن معه فلما وقف عمر رمحه اهللا يرمي اجلمرة أتاه حجر فوقع على صلعته فأدماه ومث } يه وسلمصلى اهللا عل{
  رجل من بين هلب قبيلة من األزد تعرف فيها العيافة والزجر وإياها عىن القائل

  تيممت هلبا أبتغي العلم عندهم
  وقد رد علم العاملني إيل هلب



  أشعر أمري املؤمنني ال حيج بعدهمفقال اللهيب عندما أدمى عمر رمحه اهللا 
ويروى عن عائشة رضي اهللا عنها وحجت مع عمر تلك احلجة انه ملا ارحتل من احلصبة أقبل رجل متلثم قلت فقال 

  وأنا أمسع أين كان منزل أمري املؤمنني فقال قائل هذا كان منزله فأناخ يف منزل عمر مث رفع عقريته يتغىن
  عليك سالم من أمري وباركت

  د اهللا يف ذلك األدمي املمزقي
  فمن يسع أو يركب جناحي نعامة
  ليدرك ما قدمت باألمس يسبق
  قضيت أمورا مث غادرت بعدها

  بوائق يف أكمامها مل تفتق
  الطويل

قالت عائشة فقلت لبعض أهلي إعلموا يل من هذا الرجل فذهبوا فلم جيدوا يف مناخه أحد قالت عائشة فو اهللا إين 
  فلما قتل عمر حنل الناس هذه األبيات للشماخ بن ضرار أو ألخيه مزرد ألحسبه من اجلن

وقال سعيد بن املسيب ملا صدر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من مىن أناخ باألبطح مث كوم كومة بطحاء مث طرح 
ضين إليك عليها رداءه واستلقى مث مد يديه إىل السماء فقال اللهم كربت سين وضعفت قويت وانتشرت رعييت فاقب

غري مضيع وال مفرط مث قدم املدينة فخطب الناس فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض 
  وتركتم على الواضحة إال أن تضلوا بالناس ميينا ومشاال وضرب بإحدى يديه على األخرى

  قال سعيد فما انسلخ ذو احلجة حىت قتل رمحه اهللا

ا انصرف من حجته هذه اليت مل حيج بعدها وانتهى إىل ضجنان وقف فقال احلمد اهللا وروى عن عمر رمحه اهللا أنه مل
وال إله إال اهللا يعطي من يشاء ما يشاء لقد كنت هبذا الوادي أرعى أبال للخطاب وكان فظا غليظا يتعبين إذا عملت 

  ويضربين إذا قصرت وقد أصبحت وأمسيت وليس بيين وبني اهللا أحد أخشاه مث متثل
  شيء مما ترى تبقى بشاشته ال

  يبقى اإلله ويودي املال والولد
  مل تغن عن هرمز يوما خزائنه

  واخللد قد حاولت عاد فما خلدوا
  وال سليمان إذ جتري الرياح له
  واإلنس واجلن فيما بينها برد
  أين امللوك اليت كانت نوافلها
  من كل أوب إليها وافد يفد

  حوض هنالك مورود بال كذب
  رده يوما كما وردواالبد من و
  الطويل



مث إن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بعد أن قدم املدينة من حجه خرج يوما يطوف بالسوق فلقيه أبو لؤلؤة غالم 
املغرية بن شعبة وكان نصرانيا فقال يا أمري املؤمنني أعدين على املغرية فأن علي خراجا كثريا قال وكم خراجك قال 

إيش صناعتك قال جنار نقاش حداد قال فما أرى خراجك كثريا على ما تصنع من درمهان يف كل يوم قال و
األعمال قال وبلغين أنك تقول لو أردت أن أعمل رحا تطحن بالريح لفعلت قال نعم قال فاعمل يل رحا قال لئن 

نفا مث سلمت ألعملن لك رحا يتحدث هبا من باملشرق واملغرب مث انصرف عنه فقال عمر لقد توعدين العلج آ
انصرف عمر إىل منزله فلما كان من الغد جاءه كعب األحبار فقال يا أمري املؤمنني اعهد فأنك ميت يف ثالثة أيام 

قال وما يدريك قال أجده يف كتاب اهللا التوراة فقال عمر آهللا إنك لتجد عمر بن اخلطاب يف التوراة قال اللهم ال 
مر الحيس وجعا وال أملا فلما كان من الغد جاءه كعب فقال يا ولكن أجد صفتك وحليتك بأنه قد فىن أجلك وع

أمري املؤمنني ذهب يوم وبقي يومان مث جاء من بعد الغد فقال ذهب يومان وبقي يوم وليلة وهي لك إىل صبحها 
فلما كان الصبح خرج عمر إىل الصالة وكان يوكل بالصفوف رجاال فإذا استوت أخربوه فكرب ودخل أبو لؤلؤة يف 

  لناس يف يده خنجر له رأسان نصابه يف وسطه وضرب به عمر ست ضرباتا
إحداهن حتت سرته هي اليت قتلته فلما وجد عمر حر السالح سقط وقال دونكم الكلب فإنه قتلين وماج الناس 
ه وأسرعوا إليه فجرح منهم ثالثة عشر رجال حىت جاء رجل منهم فاحتضنه من خلفه وقيل ألقي عليه برنسا فقيل أن

  ملا أخذ قتل نفسه

وقال عمر رضي اهللا عنه عندما سقط أيف الناس عبد الرمحن بن عوف قالوا نعم يا أمري املؤمنني هو ذا قال تقدم 
فصل بالناس قال فصلى عبد الرمحن بن عوف ومحل عمر إىل منزله فدعا عبد الرمحن بن عوف فقال إين أريد أن 

نني أتشري على بذلك قال اللهم ال قال واهللا ال أدخل فيه أبدا قال فهبين أعهد إليك قال أنشدك اهللا يا أمري املؤم
وهو عنهم راض ادعو يل عليا وعثمان } صلى اهللا عليه وسلم{صمتا حىت أعهد إىل النفر الذين تويف رسول اهللا 

إن وليت من أمر والزبري وسعدا قال وانتظروا أخاكم طلحه ثالثا فإن جاء وإال فاقضوا أمركم أنشدك اهللا يا علي 
الناس شيئا أن حتمل بين هاشم على رقاب الناس وأنشدك اهللا يا عثمان إن وليت من أمور الناس شيئا أن حتمل بين 

أيب معيط على رقاب الناس أنشدك اهللا يا سعد إن وليت من أمور الناس شيئا أن حتمل أقاربك على رقاب الناس 
ناس صهيب وأمرهم أن حيضر معهم عبد اهللا بن عمر على أن ال يكون قوموا فتشاوروا مث اقضوا أمركم وليصل بال

له يف األمر شيء مث دعا أبا طلحة األنصاري فقال قم على باهبم ال تدع أحدا يدخل إليهم وأوصى اخلليفة من بعدي 
ن بعدي باألنصار الذين تبوءوا الدار واإلميان أن حيسن إىل حمسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم وأوصي اخلليفة م

بالعرب فإهنا مادة اإلسالم أن تؤخذ صدقات أغنيائهم فتوضع يف فقرائهم وأوصي اخلليفة من بعدي بذمة رسول اهللا 
أن يويف هلم بعهدهم اللهم هل بلغت تركت اخلليفة من بعدي على أنقى من الراحة يا عبد } صلى اهللا عليه وسلم{

املؤمنني قتلك أبو لؤلؤة غالم املغرية بن شعبة قال احلمد هللا الذي مل اهللا بن عمر اخرج فانظر من قتلين فقال يا أمري 
  جيعل منييت بيد رجل سجد هللا سجدة

واحدة حياجين بال إله إال اهللا يا عبد اهللا إن اختلف القوم فكن مع األكثر وإن كانوا ثالثة وثالثة فاتبع احلزب الذي 
جعل يدخل عليه املهاجرون واألنصار فيسلمون عليه ويقول هلم فيه عبد الرمحن بن عوف يا عبد اهللا أئذن للناس ف

  أعن مأل منكم كان هذا فيقولون معاذ اهللا ودخل يف الناس كعب فلما نظر إليه عمر أنشأ يقول
  وأوعدين كعب ثالثا أعدها



  وال شك أن القول ما قاله كعب
  وما يب حذار املوت إين مليت

  ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب
قيل له لو دعوت الطبيب فدعى له طبيب من بين احلارث بن كعب فسقاه نبيذا فخرج مشكال فقال الطويل ف

اسقوه لبنا فخرج اللنب أبيض فقال له الطبيب ال أرى أن متسي فما كنت فاعال فافعل ويف رواية أنه قيل له عند 
أذهب إىل عائشة فاسأهلا أن تأذن يل أن أدفن ذلك يا أمري املؤمنني اعهد قال قد فرغت وقال لعبد اهللا أبنه يا عبد اهللا 

وأيب بكر ويف رواية أنه قال له أذهب إىل عائشة فقل هلا أن عمر يستأذن أن يدفن } صلى اهللا عليه وسلم{مع النيب 
مع صاحبيه وال تقل أمري املؤمنني فأين لست اليوم بأمري املؤمنني فذهب إليها عبد اهللا فوجدها تبكي فذكر هلا ذلك 

الت نعم قد كنت أردته لنفسي وألوثرنه اليوم على نفسي فرجع إليه عبد اهللا وهو متطلع إليه فقال ما قالت لك فق
قال أذنت قال احلمد هللا ما كان علي أمر أهم من هذا فإذا أنا مت فاغسلين مث امحلين وأعد عليها االستئذان فأن 

  أذنت وإال فاصرفين إىل مقابر املسلمني
اهللا ورضي عنه خرجوا به فصلى عليه صهييب ودفن يف بيت عائشة رضي اهللا عنه وعنها ويروى أنه  فلما تويف رمحه

  ملا أحتضر قال ورأسه يف حجر ابنه عبد اهللا رضي اهللا عنهما
  ظلوم لنفسي غري إين مسلم
  أصلي الصالة كلها وأصوم

  الطويل
ثالث بقني منه وقيل إن وفاته كانت غرة وكان مقتله ألربع بقني من ذي احلجة من سنة ثالث وعشرين وقيل ل

  احملرم من سنة أربع وعشرين

ونزل يف قربه عثمان وعلي وعبد الرمحن بن عوف والزبري وسعد بن أيب وقاص وقيل صهيب وابنه عبد اهللا بن عمر 
  عوضا من الزبري وسعد

إنه استوىف عدة خالفة سن رسول واختلف يف مبلغ سنه يوم تويف وأشهر ما يف ذلك أنه تويف ابن ثالث وستني سنة و
  اليت تويف هلا وسن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 

ويروى عن عامر الشعيب أنه ملا طعن عمر رضي اهللا عنه دخل عليه عبد اهللا بن عباس فقال يا أمري املؤمنني أبشر 
حني } صلى اهللا عليه وسلم{ناس وقاتلت مع رسول اهللا باجلنة فقال ما تقول قال اللهم نعم أسلمت حني كفر ال

وهو عنك راض ومل خيتلف يف خالفتك رجالن مث قتلت شهيدا } صلى اهللا عليه وسلم{خذله الناس ومات نيب اهللا 
فقال عمر واهللا إن من تغرونه ملغرور واهللا لو أن يل ما طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء ألفتديت به من هول 

  املطلع
وعن ابن عباس أيضا قال ملا وضع عمر يف أكفانه إكتنفه الناس يصلون عليه ويدعون فإذا أنا برجل قد زمحين من 

خلفي فنظرت فإذا علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فقام فدعا له وترحم عليه مث قال واهللا ما أصبح أحد أحب إيل 
صلى {اهللا مع صاحبيك ألين كثريا ما مسعت رسول اهللا  من أن ألقى اهللا مبثل صحيفته منك وإين ألرجوا أن جيعلك

يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وفعلت أنا وأبو بكر وعمر فإين } اهللا عليه وسلم
  أرجو أن جيعلك اهللا مع صاحبيك

 قال إن عمر كان وذكر عبد اهللا بن مسعود يوما عمر رضي اهللا عنه فهملت عيناه وهو قائم حىت بل احلصى مث



حائطا كثيفا يدخله املسلمون وال خيرجون منه فلما مات عمر إنثلم احلائط فهم خيرجون وال يدخلون وما من أهل 
  بيت من املسلمني مل تدخل عليهم مصيبة من موت عمر إال أهل بيت سوء فإذا ذكر الصاحلون فحي هال بعمر

ت من املسلمني إال وقد دخل عليهم ملوت عمر رضي اهللا عنه نقص وروى انس بن أيب طلحة أنه قال واهللا ما أهل بي
  يف دينهم ويف دنياهم

وعن أيب وائل قال خرج حذيفة إىل املدائن وهم يذكرون الدجال فأخربنا مسروق أنه سأله عن ذلك فقال جنب 
  جتيء من ها هنا تنعي عمر

  وعن حذيفة أيضا قال كان اإلسالم كالرجل املقبل ال يزداد إال
  قربا فلما قتل عمر رضي اهللا عنه كان كالرجل املدبر اليزداد إال بعدا

  وقالت عاتكة إبنة زيد بن عمرو بن نفيل إمرأة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ترثيه
  وفجعين فريوز ال در دره
  بأبيض تال للكتاب منيب

  رءوف على األدىن غلظ على العدا
  أخى ثقة يف النائبات جنيب

  يكذب القول فعلهمىت ما يقل ال 
  سريع إىل اخلريات غري قطوب

  الطويل
ومما ينسب إىل الشماخ بن ضراروإىل اخيه مزرد بن ضرار أنه قاله يف عمر ابن اخلطاب ويروى عن عائشة أن اجلن 

  بكت به على عمر رمحه اهللا قبل أن يقتل بثالث وقد تقدم ذكر بعض هذا الشعر
  أبعد قتيل باملدينة أظلمت

  تز العضاة بأسوقله األرض هت
  جزى اهللا خريا من إمام وباركت

  يد اهللا يف ذاك األدمي املمزق
  وما كنت أخشى أن تكون وفاته
  بكفي سبنىت أزرق العني مطرق

  الطويل
  وقبل هذا البيت ببيتان قد تقدما قبل فلذلك حذفنامها اآلن هنا اختصارا

نني رضي اهللا عنه ومبايعة أهل الشورى له بعد وفاة ذكر خالفة ذي النورين أيب عمرو عثمان بن عفان أمري املؤم
  عمر رضي اهللا عنه

وملا مضى عمر رمحه اهللا لسبيله تفاوض أهل الشورى فيما بينهم ثالثا بعد وفاته وانصرف أمر مجيعهم إىل عبد 
اهللا عن مجيعهم الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه فبايع لعثمان رمحه اهللا فبايعه بقيه أهل الشورى وكافة الصحابة رضي 

  وذلك يوم السبت غرة احملرم من سنة أربع وعشرين



صلى اهللا {وذكر سيف بإسناد له أنه ملا بايع أهل الشورى عثمان رمحه اهللا خرج وهو أشدهم كآبة فآىن منرب النيب 
دار قلعة  مث قال إنكم يف} صلى اهللا عليه وسلم{فخطب الناس فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى على نبيه } عليه وسلم

ويف بقية أعمار فبادروا آجالكم خبري ما تقدرون عليه فلقد أتيتم صبحتم أو مسيتم أال وإن الدنيا طويت على الغرور 
اعتربوا مبن مضى مث جدوا وال تغفلوا فإنه ال يغفل ) لقمان  ٣٣( فال تغرنكم احلياة الدنيا وال يغرنكم باهللا الغرور 

ا الذين آثروها وعمروها ومتعوا هبا طويال أمل تلفظهم ارموا بالدنيا حيث رمى اهللا هبا عنكم أين أبناء الدنيا وإخواهن
واطلبوا اآلخرة فإن اهللا ضرب هلا مثلها والذي هو خري فقال واضرب هلم مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 

  فاختلط به نبات األرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان اهللا على
 ٤٥ - ٤٤) ( مقتدرا املال والبنون زينة احلياة الدنيا والباقيات الصاحلات خري عند ربك ثوابا وخري أمال كل شيء 

  )الكهف 
  وذكر سيف أن أول كتاب كتبه عثمان رضي اهللا عنه إىل عماله

ه األمة خلقوا أما بعد فإن اهللا عز وجل أمر األئمة أن يكونوا رعاة ومل يتقدم إليهم يف أن يكونوا جباة وإن صدر هذ
رعاة ومل خيلقوا جباة وليوشكن أئمتكم أن يصريوا جباة وال يكونوا رعاة فإذا عادوا كذلك أنقطع احلياء واألمانة 
والوفاء إال وإن أعدل السرية أن تنظروا يف أمور الناس وفيما عليهم فتعطوهم ماهلم وتأخذوهم مبا عليهم مث تثنوا 

  م بالذي عليهم مث العدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاءبالذمة فتعطوهم الذي هلم وتأخذوه
  قال وأول كتاب كتبه إىل أمراء اجلنود يف الفروج

أما بعد فإنكم محاة املسلمني وذادهتم وقد وضع لكم عمر رمحه اهللا مامل يغب عنا بل كان عن مأل منا فال يبلغين عن 
تبدل بكم غريكم فانظروا كيف تكونون فإين أنظر فيما ألزمين اهللا أحد منكم تغيري وال تبديل فيغري اهللا بكم ويس

  النظر فيه والقيام عليه

وكتب رمحه اهللا إىل عمال اخلراج أما بعد فإن اهللا تعاىل خلق اخللق باحلق وال يقبل إال احلق خذوا احلق وأعطوا احلق 
ا شركاء من بعدكم إىل ما اكتسبتم والوفاء الوفاء به واألمانة األمانة قوموا عليها وال تكونوا أول من سلبها فتكونو
  ال تظلموا اليتيم وال املعاهد فإن اهللا ورسوله خصم ملن ظلمهم

  وكان كتابه إىل العامة
  أما بعد فإنكم بلغتم ما بلغتم باإلقتداء واإلتباع فال تلفتنكم الدنيا عن

فيكم تكامل النعم وبلوغ أوالدكم من السبايا أمركم فإن أمر هذه األمة صائر إىل اإلبتداع بعد اجتماع ثالث 
قال الكفر يف العجمة فاذا استعجم عليهم } صلى اهللا عليه وسلم{وقراءة األعراب واألعاجم القرآن فان رسول اهللا 

  أمر تكلفوا وابتدعوا
عمر رمحه اهللا  وزاد عثمان رضي اهللا عنه الناس يف أعطياهتم مائة مائة وهو أول خليفة زاد الناس يف العطاء وكان

} صلى اهللا عليه وسلم{جيعل لكل نفس منفوسة من أهل الفيء يف رمضان درمها يف كل يوم وفرض ألزواج النيب 
درمهني درمهني فقيل له لو وضعت هلم طعاما فجمعتهم عليه فقال أشبع الناس يف بيوهتم فأقر عثمان الذي صنع عمر 

  املسجد والبن السبيل وللمثوبني بالناس يف رمضان وزاد فوضع طعام رمضان للمتعبد الذي يبيت يف
وكان يف مدة خالفته رمحه اهللا فتوح عظام يف الرب والبحر وهو أول من أغزى فيه وقد تقدم ذكر كثري من ذلك 

كأفريقية وغزوة ذات الصواري يف البحر على يدي عبد اهللا بن سعد وغزوة قربس على يدي معاوية بن أيب سفيان 
  ا سلف يف هذا الكتابوغري ذلك مم



ونذكر اآلن من ذلك ما تيسر ذكره إن شاء اهللا تعاىل مما مل نذكر قبل وأكثر من ذلك مما كان قد افتتح على عهد 
  عمر رمحه اهللا وانتقض بعد وفاته فوجه اليه عثمان رمحه اهللا فاسترده حىت استوثق األمر وانتظمت الفتوح

  مينية ملنع أهلها ما صاحلوا عليه أهل اإلسالم أيام عمر بن اخلطابذكر غزوة الوليد بن عقبة أذربيجان وأر
ويقال إهنا كانت يف السنة اليت بويع فيها عثمان وقيل يف سنة مخس وعشرين بعدها وقيل يف سنة ست ذكر ذلك 

  كله الطربي

وأذربيجان  وحكى أيضا عن أيب خمنف عن قرة بن لقيط األزدي مث العامري أن مغازي أهل الكوفة كانت الري
وكان بالبحرين عشرة اآلف مقاتل من أهل الكوفة ستة آالف بأذربيجان وأربعة آالف بالري وكان بالكوفة إذ ذاك 

أربعون ألف مقاتل وكان يغزو هذين املصرين منهم عشرة آالف كل سنة فكان الرجل تصيبه يف كل أربع سنني 
سلطان عثمان أذربيجان وأرمينية فدعى سلمان بن ربيعة غزوة فغزا الوليد بن عقبة يف أزمانه على الكوفة يف 

الباهلي فبعثه أمامه مقدمة له وخرج الوليد يف مجاعة الناس يريد أن ميعن يف أرض أرمينية فمضى حىت دخل 
أذربيجان فبعث عبد اهللا بن شبل بن عوف األمحسي يف أربعة آالف فأغار على أهل موقان والبرب والطيلسان 

  هلم وغنم وسىب سبيا يسريا وحترز القوم منه فأقبل بذلك إىل الوليدفأصاب من أموا
مث أن الوليد صاحل أهل أذربيجان على مثامنائة ألف درهم وذلك هو الصلح الذي كانوا صاحلوا عليه حذيفة بن 

لبوا إليه أن اليمان أيام عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مث حبسوها بعد وفاته فلما وطئهم الوليد باجليش انقادوا وط
يتم هلم على ذلك الصلح ففعل وقبض منهم املال وبث الغارات فيمن حوهلم من أعداء اإلسالم فبعث سلمان بن 

ربيعة إىل أرمينية يف اثين عشر ألفا فسار يف أرضها فقتل وسىب وغنم وانصرف مملوء اليدين إىل الوليد فانصرف 
  اجعا أتاه كتاب من عثمان رمحه اهللالوليد وقد ظفر وأصاب حاجته فلما دخل املوصل ر

أما بعد فإن معاوية بن أيب سفيان كتب إيل خيربين أن الروم قد أجلبت على املسلمني جبموع كثرية عظيمة وقد رأيت 
أن ميدهم إخواهنم من أهل الكوفة فإذا أتاك كتايب هذا فابعث رجال ممن ترضى جندته وبأسه وشجاعته وسخاءه 

  الف أو تسعة آالف أو عشرة آالف إليهم من املكان الذي يأتيك فيه رسويل والسالموإسالمه يف مثانية آ

فقام الوليد يف الناس فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال أما بعد أيها الناس فإن اهللا قد أبلى املسلمني يف هذا الوجه بالء 
غامنني مأجورين واحلمد اهللا رب  حسنا فرد عليهم بالدهم اليت كفرت وفتح بالدا مل تكن افتتحت وردهم ساملني

العاملني وقد كتب إيل أمري املؤمنني أن أندب منكم ما بني العشرة اآلالف إىل مثانية آالف متدون إخوانكم من أهل 
الشام فإهنم قد جاشت عليهم الروم ويف ذلك األجر العظيم والفضل املبني فانتدبوا رمحكم اهللا مع سلمان بن ربيعة 

لم ميض ثالثة أيام حىت خرج يف مثانية آالف من أهل الكوفة فمضوا حىت دخلوا مع أهل الشام إىل فانتدب الناس ف
  أرض الروم فشنوا عليهم الغارات وأصابوا ما شاءوا من سيب ومألوا أيديهم من املغامن وافتتحوا هبا حصونا كثرية

  وكان على أهل الشام حبيب بن مسلمة وسلمان على أهل الكوفة وزعم
قدي ان سعيد بن العاص هو الذي أمد حبيبا بسلمان وإن سبب ذلك أن عثمان رضي اهللا عنه أمر معاوية بإغزاء الوا

حبيب يف أهل الشام أرمينية فوجهه إليها معاوية فبلغ حبيبا أن املوريان الرومي قد توجه حنوه يف مثانني ألفا من الروم 
فكتب عثمان إىل سعيد بإمداد حبيب فأمده بسلمان يف ستة  والترك فأعلم بذلك معاوية فكتب معاوية إىل عثمان

آالف وكان حبيب صاحب كيد فأمجع على أن يبيت املوريان فسمعته امرأته أم عبد اهللا بنت يزيد الكلبية يذكر 
ذلك فقالت له فأين موعدك قال سرادق املوريان أو اجلنة مث بيتهم فقتل من إشرأب له وأتى السرادق فوجد امرأته 



د سبقت فكانت أول امرأة من العرب ضرب عليها سرادق مث مات عنها حبيب فخلف عليها الضحاك بن قيس ق
  الفهري فهي أم ولد

  ذكر انتقاض فارس ومسري عبد اهللا بن عامر إليها وفتحه إياها

ى خراسان عمري وملا ويل عثمان رمحه اهللا أقر أبا موسى األشعري على البصرة ثالث سنني وعزله يف الرابعة وأمر عل
بن عثمان بن سعد وعلى سجستان عبيد اهللا بن عمري الليثي من بين ثعلبة فأثخن فيها إىل كابل وأثخن عمري يف 

خراسان حىت بلغ فرغانة فلم يدع دوهنا كورة إال أصلحها وبعث إىل مكران عبيد اهللا بن معمر التيمي فأثخن فيها 
بن عنيس وبعث إىل فارس واألهواز نفرا وأبو موسى يف كل ذلك على حىت بلغ النهر وبعث على كرمان عبيد اهللا 

البصرة فلما كان يف السنة الثالثة كفر أهل ايذج واألكراد فنادى أبو موسى يف الناس وحضهم وذكر من فضل 
ة يف هذا اجلهاد يف الرجلة حىت محل نفر على دواهبم وأمجعوا على أال خيرجوا إال رجالة مث نشأ بينه وبني أهل البصر

اإلستنفار ما نفرهم عنه وطلبوا إىل عثمان أن يديلهم عنه فدعا عثمان عند ذلك عبد اهللا بن عامر فأمره على البصرة 
وصرف عبيد اهللا بن معمر إىل فارس واستعمل مكانه عمري بن عثمان بن سعد واستعمل على خراسان أمني بن أمحر 

ي وعلى كرمان عاصم ابن عمرو فمات هبا فجاشت فارس اليشكري وعلى سجستان عمران بن الفضل الربمج
فانتقضت بعبيد اهللا بن معمر واجتمعوا له باصطخر فالتقوا على باهبا فقتل عبيد اهللا وبلغ اخلرب عبد اهللا بن عامر 
فاستنفر أهل البصرة إليهم وخرج يف الناس وعلى مقدمته عثمان بن أيب العاص فالتقى هو وأهل فارس باصطخر 

  منهم مقتلة عظيمة مل يزالوا منها يف ذلفقتل 
وكتب بذلك إىل عثمان بن عفان فكتب إليه يأمره أن يويل على كور فارس نفرا مساهم له وفرق خراسان بني ستة 

  نفر منهم األحنف بن قيس على املورين

  سعيد عليهاذكر انتقاض خراسان وخروج سعيد بن العاص وعبد اهللا بن عامر إليها وذكر طربستان واستيالء 

ذكر الطربي أن أداين أهل خراسان وأقاصيهم اعترضوا زمان عثمان رضي اهللا عنه لسنتني خلتا من إمارته فبدأ بنو 
كناري وهم أخوال كسرى فأنثروا يف نيسابور وأجلأوا عبد الرمحن بن مسرة وعماله إىل مرو الروذ وثىن أهل مرو 

من هبا إىل مروالروز وعلها بن مسرة فكتب إىل عثمان خبلع أهل الشاهجان وثلث بنيزل فاستوىل على بلخ وأرز 
خراسان فأرسل إىل ابن عامر أن يسري يف جند البصرة فخرج ابن عامر يف اجلنود حىت يدخل خراسان على الطبسني 
وه من قبل يزدجرد وبث اجلنود يف كورها وأمرهم أن يطأوا فيهم ووطأ هو يف أهل هراة بعدما وهنهم اجلزاء وصاحل

مث ثىن بنيسابور ففعلت فعل هراة ولقيت الكور من اجلنود مثل ذلك فذلوا هلم واكتتب منهم أهل مرو الشاهجان 
وسائر خراسان وسار ابن عامر إىل نيزل فقتل تركه قتل الكالب وحلق هو بترك بالد الشام وستأيت بعد هذه 

  اجملمالت مفصلة بعد
العاص وهو على الكوفة سنة ثالثني يريد خراسان ومعه حذيفة بن اليمان  وذكر الطربي بإسناد له قال غزا سعيد بن

ومعه احلسن واحلسني وعبد اهللا بن عباس وابن عمر وعبد } صلى اهللا عليه وسلم{وناس من أصحاب رسول اهللا 
لغ ذلك اهللا بن عمرو وابن الزبري وخرج عبد اهللا بن عامر من البصرة يريد خراسان فسبق سعيدا ونزل ابرشهر وب

  سعيدا فنزل قرمس وهي صلح صاحلهم حذيفة بعد
هناوند فأتى جرجان فصاحلوه على مائيت ألف مث أتى طميسة وهي كلها من طربستان متامخة جلرجان وهي مدينة على 



ساحل البحر فقاتله أهلها حىت صلى يومئذ صالة اخلوف وهم يقتتلون بعد أن سأل حذيفة فأخربه كيف صالة 
وضرب يومئذ سعيد رجل من املشركني على حبل عاتقه فخرج السيف من } ى اهللا عليه وسلمصل{رسول اهللا 

مرفقه وحاصرهم فطلبوا األمان فأعطاهم على أن ال يقتل منهم رجال واحدا ففتحوا احلصن فقتلهم مجيعا إال رجال 
  واحدا وحوى ما كان يف احلصن

جرجان مث امتنعوا وكفروا فلم يأيت جرجان بعد سعيد  وذكر الطربي من طريق آخر أن سعيد بن العاص صاحل أهل
أحد ومنعوا ذلك الطريق فلم يكن يسلك طريق خراسان من ناحية قومس إال على وجل وخوف من أهل جرجان 
  وكان الطريق إىل خراسان من فارس إىل كرمان فأول من صري الطريق من قومس قتيبة بن مسلم حني ويل خراسان

عمي أن سعيد بن العاص صاحل أهل جرجان فكانوا جيبون أحيانا مائة ألف ويقولون صلحنا وعن بشر بن حنظلة ال
وأحيانا مائيت ألف وأحيانا ثالمثائة ألف وكانوا رمبا أعطوا ذلك ورمبا منعوه مث امتنعوا وكثروا فلم يعطوا خراجا حىت 

  جرجان على صلح سعيد بن العاصأتاهم يزيد بن املهلب فلما صاحل صوال وفتح البحرية ودهستان صاحل أهل 

  ذكر مقتل يزدجرد

قال الطربي اختلف يف سبب قتله كيف كان فذكر عن ابن إسحاق أن يزدجرد هرب من كرمان يف مجاعة ليسري 
إىل مرو فسأل مرزباهنا ماال فمنعه فخافوا على أنفسهم فأرسلوا إىل الترك يستنصرون هبم عليه فأتوه فبيتوه وقتلوا 

بل أهل مرو هم الذين بيتوه ملا خافوه ومل يستجيشوا عليه الترك فقتلوا أصحابه وخرج هاربا على أصحابه وقيل 
رجليه معه منطقته وسيفه وتاجه حىت أتى إىل منزل نقار على شط املرغاب فلما غفل يزدجرد وقيل ملا نام قتله النقار 

حىت خفي عليهم عند منزل النقار فأخذوه فأقر وأخذ متاعه وألقى جسده يف املرغاب فأصبح أهل مرو فاتبعوا أثره 
هلم بقتله وأخرج متاعه فقتلوا النقار وأهل بيته وأخذوا متاعه ومتاع يزدجرد وأخرجوه من املرغاب فجعلوه يف 

  تابوت خشب فزعم بعضهم أنه محل إىل اصطخرفدفن هبا يف أول سنة إحدى وثالثني
عد مقتله غالما ذاهب الشق فسمي املخدج وعاش حىت ولد له وكان يزدجرد قد وطيء امرأة مبرو فولدت منه ب

أوالد خبراسان فوجد قتيبة حني افتتح الصغد أو غريها جاريتني فقيل له إهنما من ولد املخدج فبعث هبما أو بإحدامها 
  إىل احلجاج بن يوسف فبعث هبا إىل الوليد بن عبد امللك فولدت له يزيد بن الوليد بن عبد امللك الناقص

وذكر عن املدائين أن يزدجرد أتى خراسان ومعه خرزادمهر أخو رستم فقال ملرزبان مرو وامسه ما هويه إين قد 
أسلمت إليك امللك مث أقام مبرو وهم بعزل ما هويه فكتب ماهوية إىل الترك خيربهم مبكانه وعاهدهم على املؤازرة 

رد يف أصحابه فقاتلهم ومعه ماهوية يف أساورة مرو فأثخن عليه وخلى هلم الطريق فأقبلوا إىل مرو وخرج إليهم يزدج
يزدجرد يف الترك حىت خشي ماهوية أن ينهزموا فتحول إليهم يف أساوره مرو فاهنزم جند يزدجرد وقتلوا وعقر عند 

املساء فرس يزدجرد فمضى ماشيا هاربا حىت انتهى إىل بيت فيه رحى على شط املرغاب فمكث فيه ليلتني فطلبه 
وية فلم يقدر عليه إىل أن دخل صاحب الرحى بيته يف اليوم الثاين فرأى يزدجرد فقال ما أنت إنسي أم جين قال ماه

انسي فهل عندك طعام قال نعم فأتاه به فقال إين مزمزم فأتين مبا أزمزم به فذهب الطحان إىل بعض األساورة فطلب 
ى مثله قط وقد طلب هذا مين فجاء األسوار بالطحان إىل منه ما يزمزم به قال وما تصنع به فقال عندي رجل مل أر

ما هويه فأخربه فقال هذا يزدجرد اذهبوا فجيئوين برأسه فقال له املوبذ ليس ذلك إليك قد علمت أن الدين وامللك 
مقترنان ال يستقيم أحدمها إال باآلخر ومىت فعلت انتهكت احلرمة العظيمة وتكلم الناس فأعظموا ذلك فشتمهم 



هويه وقال لألساورة من تكلم فاقتلوه وأمر عدة فذهبوا مع الطحان ليقتلوا يزدجرد فانطلقوا فلما رأوه كرهوا ما
قتله وتدافعوا ذلك وقالوا للطحان ادخل فاقتله فدخل عليه وهو نائم ومعه حجر فشدخ به رأسه مث اجتزه فدفعه 

  الطحان وهدموا أرحاءهإليهم والقى جسده يف املرغاب فخرج قوم من أهل مرو فقتلوا 
وذكر الطربي حديثني خمتلفني مطولني وأحدمها أطول من اآلخر يتضمن ضروبا من اإلضطرابات تقلب فيها وأنواعا 
من الدوائر دارت عليه حىت كانت منيته آخرها وفيه أن رجال ما هويه الذين وجههم لطلب يزدجرد وأمرهم بقتله 

  نكره فضربوه ليدل عليه فلم يفعلملا انتهوا إىل الطحان فسألوه عنه فأ

فلما أرادوا اإلنصراف قال أحدهم إين أجد ريح املسك ونظر إىل طرف ثوب من ديباج يف املاء فاجتذبه فإذا هو 
يزدجرد فسأله أال يقتله وال يدل عليه وجعل له سواره وخامته ومنطقته فأىب عليه إال أن يعطيه أربعة دراهم وخيلي 

يزدجرد فقال قد كنت أخرب أين سأحتاج إىل أربعة دراهم وقال للرجل وحيك خامتي لك  عنه ومل يكن ذلك عند
ومثنه ال حيصى فأىب وأنذر أصحابه فآتوه فطلب إليهم يزدجرد أال يقتلوه وقال وحيكم إنا جند يف كتبنا أن من إجترأ 

ين وأتوا يب إىل الدهقان أو سرحوين إىل على قتل امللوك عاقبه اهللا باحلريق يف الدنيا مع ما هو قادم عليه فال تقتلو
العرب فإهنم يستحيون مثلي من امللوك فأخذوا ما كان عليه من احللي فجعلوه يف جراب وختموا عليه مث خنقوه 

  بوتر وطرحوه يف هنر مرو
رى وقال ويف آخر احلديث أنه ملا بلغ مقتله رجال من أهل األهواز كان مطرانا على مرو مجع من كان قبله من النصا

هلم إنا ملك الفرس قد قتل وهو ابن شهريار بن كسرى وهلذا امللك عنصر يف النصرانية وإمنا شهريار ولد شريين 
اليت قد عرفتم حقها وإحساهنا إىل أهل ملتها يف غري وجه مع ما نال النصارى يف مملكة جده كسرى من الشرق 

م البيع وسدد هلم بعضهم يعين للنصارى ملتهم فينبغي لنا وقبل ذلك يف مملكة ملوك من أسالفه حىت بىن هلم بعضه
أن حنزن لقتل هذا امللك ونظهر من كرامته بقدر ما كان من احسان سلفه وجدته إىل النصارى وقد رأيت أن ابين له 

ناووسا وامحل جثته يف كرامه حىت أواريها فقال له النصارى أمرنا ألمرك تبع وحنن لك على رأيك هذا مواطئون 
فأمر املطران ببناء ناووس يف حرف بستان املطارنه مبرو ومضى بنفسه ومعه نصارى مرو حىت استخرج جثة يزدجرد 

من النهر وكفنها وجعلها يف تابوت ومحلها هو وأولئك النصارى على عواتقهم حىت أتوا به الناووس الذي بىن له 
  وواروه فيه وردموا بابه فكان ملك يزدجرد عشرين سنة منها

  ربع سنني يف دعة وست عشرة يف تعب من حماربة العرب إياهأ

وكان آخر ملك من آل أردشري بن بابك وصفا امللك بعده للعرب فسبحان ذي العظمة وامللكوت وامللك احلق 
  احلي الدائم الذي ال ميوت الإله إال هو كل شيء هالك إال وجهه له احلكم وإليه ترجعون

  نسا وسرخس وصلح مروذكر فتح أبرشهر وطوس وبيورد و

ذكر الطربي أن ابن عامر ملا فتح فارس قام إليه اوس بن حبيب التميمي فقال أصلح اهللا األمري إن األرض بني يديك 
  ومل تفتح من ذلك إال القليل فسر فإن اهللا ناصرك قال أومل نأمرك باملسري وكره أن يظهر له انه قبل رأيه

ابن عامر ملا فتح فارس رجع إىل البصرة واستعمل على اصطخر شريك بن  وذكر يف بعض ما ذكره عن املدائين أن
األعور احلارثي فدخل على ابن عامر رجل من بين متيم يقال له األحنف وقيل غريه فقال له إن عدوك منك هارب 

  ولك هائب والبالد واسعة فسر فإن اهللا ناصرك ومعز دينه



  واستخلف على البصرة زيادا وسار إىل كرمان مث أخذ إىل خراسانفتجهز ابن عامر وأمر الناس بالتجهز للمسري 
قال وأشياخ كرمان يذكرون أنه نزل العسكر بالسريجان وسار إىل خراسان واستعمل على كرمان جماشع بن 

مسعود واخذ ابن عامر على مفازة رابر وهي مثانون فرسخا مث سار إىل الطبسني يريد أبرشهر وهي مدينة نيسابور 
مقدمته األحنف بن قيس فأخذ إىل قهستان وخرج إىل ابرشهر فلقيته اهلياطلة فقاتلهم األحنف فهزمهم مث أتى وعلى 

  ابن عامر نيسابور
  وافتتح ابن عامر مدينة أبر شهر قيل صلحا وقيل عنوة وفتح ما حوهلا طوس وبيورد ونسى ومحران وسرخس

  صاب جاريتني من آل كسرىويقال إنه بعث إىل سرخس عبد اهللا بن خازم ففتحها وأ
  ويروى أن أهل أبرشهر ملا فتحها ابن عامر صلحا يف قول من قال ذلك أعطوه جاريتني من آل كسرى

وعن أشياخ من أهل خراسان أن ابن عامر سرح األسود بن كلثوم من عدي الرباب إىل بيهق وهي من أبر شهر 
 دينه ومن أصحاب عامر بن عبد قيس وكان عامر بينهما ستة عشر فرسخا ففتحها وقتل األسود وكان فاضال يف

يقول بعدما خرج من البصرى ما آسى من العراق على شيء إال على ظماء اهلواجر وجتاوب املؤذنني وإخوان مثل 
  األسود بن كلثوم

 ويروى أن ابن عامر ملا غلب على من بنيسابور أرسل إليه أهل مرو يطلبون الصلح فبعث إليهم حامت بن النعمان
  الباهلي فصاحل مرزبان مرو على ألفي ألف ومائيت ألف
  وقال مقاتل بن حيان على ستة آالف ألف ومائيت ألف

قال الطربي ويف سنة اثنتني وثالثني كانت غزوة معاوية بن أيب سفيان مضيق القسطنطينية ومعه زوجته عاتكة بنت 
  قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف وقيل فاختة

عيد بن العاص سلمان بن ربيعة على فرج بلنجر وأمد اجليش الذي كان به مقيما مع حذيفة بأهل الشام واستعمل س
  عليهم حبيب بن مسلمة

وكان عثمان رمحه اهللا قد أمر سعيدا بإغزاء سلمان فيما ذكره سيف عن بعض رجاله وكتب إىل عبد الرمحن بن 
عية قد أبطر كثريا منها البطنة فقصر وال تقتحم باملسلمني فإين ربيعة الذي يقال له ذو النور وهو على الباب أن الر

خاش أن يبتلوا فلم يزجر ذلك عبد الرمحن عن غايته فغزا يف السنة التاسعة من إمارة عثمان حىت إذا بلغ بلنجر 
  سحصرها ونصب عليها اجملانيق والعرادات فجعل ال يدنوا منها أحد إال اعنتوه أو قتلوه وأسرعوا يف النا

مث أن الترك اتعدوا يوما فخرج اهل بلنجر وتواىف إليهم الترك فاقتتلوا فأصيب عبد الرمحن ذو النور فاهنزم املسلمون 
  وتفرقوا

  وقد تقدم ذكر مقتله قبل وإن املشركني احتازوه إليهم فجعلوه يف سفط فكانوا يستسقون به بعد ويستنصرون به

غزوات على اخلزر تذامروا وتعايروا وقالوا كنا أمة ال يقوم هلا أحد حىت وذكر سيف من بعض طرقه انه ملا تتابعت ال
جاءت هذه األمة القليلة فصرنا ال نقوم هلا فقال بعضهم إهنم ال ميوتون ولو كانوا ميوتون ملا افتتحوا علينا مث كمنوا 

عند ذلك تداعوا إىل احلرب يف الغياض ليجربوا فرموا بعض من مر هبم يف ذلك الكمني من جند املسلمني فقتلوهم ف
وتواعدوا يوما فاقتتلوا فقتل عبد الرمحن وتفرق الناس فرقتني فرقة حنو الباب فحماهم سلمان الفارسي حىت 

  أخرجهم وفرقة حنو اخلزر فطلعوا على جيالن وجرجان فيهم سلمان الفارسي وأبو هريرة



هللا عنه مل تئم فيهن امرأة ومل ييتم فيهن صيب من قتل وقال بعضهم غزا أهل الكوفة مثان سنني من إمارة عثمان رضي ا
  حىت كان يعين يف السنة التاسعة فكان ما ذكر من قتل عبد الرمحن بن ربيعة ومن أصيب معه

  ذكر فتح مرو الروذ والطالقان والفارياب واجلوزجان وطخارستان

 مرو الروذ خمصر أهلها فخرجوا إليهم ذكر الطربي بإسناده عن ابن سريين قال بعث ابن عامر األحنف بن قيس إىل
فقاتلوهم فهزمهم املسلمون حىت اضطروهم إىل حصوهنم فأشرفوا عليهم فقالوا يا معشر العرب ما كنتم عندنا كما 
نرى لو علمنا أنكم كما نرى لكانت لنا ولكم حال غري هذه فأمهلونا ننظر يف يومنا وارجعوا إىل عسكركم فرجع 

داهم وقد أعدوا له فخرج من املدينة رجل من العجم معه كتاب فقال أين رسول فأمنوين األحنف فلما أصبح غا
فأمنوه فإذا هو ابن أخي مرزبان مرو ومعه كتابه إىل األحنف وإذا فيه إىل أمري اجليش إنا حنمد اهللا الذي بيده الدول 

إين دعاين إىل مصاحلتك وموادعتك ما يغري ما يشاء من امللك ويرفع من شاء بعد الذلة ويضع من شاء بعد الرفعة 
كان من إسالم جدي وما كان رأي من صاحبكم من الكرامة واملنزلة فمرحبا بكم فأبشروا وأنا أدعوكم إىل الصلح 
على أن أؤدي إليكم خراجنا ستني ألف درهم وأن تقروا بيدي ما كان ملك امللوك كسرى أقطع جد أيب حيث قتل 

عت السبيل من األرض والقرى مبا فيها من الرجال وال تأخذوا من أحد من أهل بييت احلية اليت أكلت الناس وقط
شيئا من اخلراج وال خترجوا املرزبة من أهل بييت إىل غريهم فإن جعلت ذلك يل خرجت إليك وقد بعثت إليك ابن 

  أخي ماهك ليستوثق منك مبا سألت

يس أمري اجليش إىل باذان مرزبان مرو الروذ ومن معه فكتب إليه األحنف بسم اهللا الرمحن الرحيم من صخر بن ق
من األساورة واألعاجم سالم على من اتبع اهلدى وآمن واتقى أما بعد فإن ابن أخيك ماهك قدم علي فنصح لك 

جهده وأبلغ عنك وقد عرضت ذلك على من معي من املسلمني وأنا وهم فيما عليك سواء وقد أجبناك إىل ما 
تؤدي عن كورتك وفالحيك واألرضني ستني ألف درهم إىل وإىل الوايل بعدي من أمراء  سألت وعرضت على أن

املسلمني إال ما كان من األرضني اليت ذكرت أن كسرى الظامل لنفسه أقطعها جد أبيك واألرض هللا يورثها من يشاء 
ون ذلك وإن لك على من عباده وأن عليك نصرة املسلمني وقتال عدوهم مبن معك من األساورة إن أحب املسلم

ذلك نصر املسلمني على من يقاتل من ورائك من أهل ملتك جار لك بذلك مين كتاب يكون لك بعدي وال خراج 
عليك وال على أحد من أهل بيتك من ذوي األرحام وإن أنت أسلمت واتبعت الرسول كان لك ما للمسلمني من 

  مة أيب وذمة املسلمني وذمم آبائهمالعطاء واملنزلة والرزق وأنت أخوهم ولك بذلك ذميت وذ
وعن مقاتل بن حيان أن ابن عامر صاحل أهل مرو وبعث األحنف يف اربعة آالف إىل طخارستان فأقبل حىت نزل 
موضع قصر األحنف من مرو الروذ ومجع له أهل طخارستان وأهل اجلوزجان والطالقان والفارياب وكانوا ثالثة 

ربهم فاستشار الناس فاختلفوا فمن قائل نرجع إىل مرو وقائل نرجع إىل ابرشهر زحوف ثالثني ألفا وأتى األحنف خ
  وقائل نقيم ونستمد وقائل نلقاهم فنناجزهم

قال فلما أمسى األحنف خرج ميشي يف العسكر ويسمع حديث الناس فمر بأهل خباء ورجل يوقد حتت خزيرة أو 
  مري إذا أصبح أن يسري حىت يلقى القوم حيث لقيناهميعجن وهم يتحدثون ويذكرون العدو فقال بعضهم الرأي لأل

فإنه ارعب هلم فنناجزهم فقال صاحب اخلزيرة أو العجني إن فعل ذلك فقد أخطأ أتأمرونه أن يلقى حد العدو 
مصحرا يف بالده فيلقى مجعا كثريا بعدد قليل فإن جالوا جولة اصطلموا ولكن الرأي له أن ينزل بني املرغاب واجلبل 



ل املرغاب عن ميينه واجلبل عن يساره فال يلقاه من عدوه وإن كثروا إال عدد أصحابه فرجع األحنف وقد فيجع
اعتقد ما قال فضرب عسكره وأقام فأرسل إليه أهل مرو يعرضون عليه أن يقاتلوا معه فقال إين أكره أن أستنصر 

لكم وإن ظفروا بنا وقاتلوكم فقاتلوا عن باملشركني فأقيموا على ما أعطيناكم فإن ظفرنا فنحن على ما جعلنا 
  أنفسكم

قال فوافوا املسلمني صالة العصر فعاجلهم املشركون فناهضوهم وقاتلوهم فصرب الفريقان حىت أمسوا واألحنف 
  يتمثل

  أحق من مل يكره املنيه
  حزور ليست له ذرية

حىت ذهب عامة الليل مث هزمهم اهللا الرجز ويف غري حديث مقاتل أن األحنف لقيهم يف املسلمني ليال فقاتلوهم 
فقتلهم املسلمون حىت أنتهو إىل رسكن وهي على اثين عشر فرسخا من قصر األحنف وكان مرزبان مرو الروذ قد 
تربص حبمل ما كان صاحل عليه لينظر ما يكون من أمرهم فلما ظفر األحنف سرح رجلني إىل املرزبان وأمرمها أن 

  فعلم أهنما مل يصنعا ذلك به إال وقد ظفروا فحمل ما كان عليهاليكلماه حىت يقبضاه ففعال 
وبعث األحنف إىل اجلوزجان األقرع بن حابس يف جريدة خيل إىل بقية كانت بقيت من الزحوف اليت هزمهم 

 األحنف فقاتلهم األقرع خبيله فجال املسلمون جولة فقتل بعض فرساهنم مث أظفر اهللا املسلمني هبم فهزموهم وقتلوهم
  وأولئك القتلى من فرسان املسلمني عىن أبو كثري النهشلي إذ قال

  سقى مزن السحاب إذا استهلت
  مصارع فتية باجلوزجان

  إىل القصرين من رستاق خوط
  أقادهم هناك األقرعان

  الوافر
  وهي طويلة

  ذكر جري الصلح بني األحنف وبني أهل بلخ

نف من مرو الروز إىل بلخ فحاصرهم فصاحله أهلها على أربعمائة قال املدائين بإسناده عن إياس بن املهلب سار األح
ألف فرضي بذلك منهم واستعمل ابن عمه أسيد بن املتشمس على أخذها منهم ومضى إىل خوارزم فأقام حىت هجم 

  عليه الشتاء فقال ألصحابه ما ترون فقال له حصني قد قال عمرو بن معدي كرب
  إذا مل تستطع شيئا فدعه

   ما تستطيعوجاوزه إىل
  الوافر

فأمر األحنف بالرحيل مث انصرف إىل بلخ وقد قبض ابن عمه ما صاحلهم عليه ووافق مهرجاهنم وهو جييبهم فأهدوا 
إليه هدايا من آنية الذهب والفضة ودنانري ودراهم ومتاع ودواب فقال أسيد هذا مل نصاحلكم عليه قالوا ال ولكن 

ينا نستعطفه به قال ما أدري ما هذا وإين ألكره أن أرده ولعله من حقي ولكين هذا شيء نصنعه يف هذا اليوم ملن ول
أقبضه وأعزله حىت أنظر وقدم األحنف فأخربه فسأهلم عنه فقالوا مثل ما قالوا له فقال األحنف أتى به األمري فحمله 



عامر ضمه إليك يا مسمار قال  إىل ابن عامر وأخربه عنه فقال أقبضه يا أجبر فهو لك قال ال حاجة يل فيه فقال ابن
  فضمه القرشي وكان مضما

  وذكر املدائين بإسناد آخر أن ابن عامر حني صاحل أهل مرو وصاحل
األحنف أهل بلخ بعث خليد بن عبد اهللا احلنفي إىل هراة وإىل باذغيس فافتتحهما مث كفر العدو بعد ذلك فكان مع 

  قارن
مر ما فتح على أحد ما فتح عليك فارس وكرمان وسجستان وعامة وقال وملا رجع األحنف قال الناس البن عا

خراسان فقال ال جرم ألجعلن شكري هللا على ذلك أن أخرج معتمرا من موقفي فأحرم بعمرة من نيسابور فلما قدم 
  على عثمان رضي اهللا عنه المه على إحرامه من خراسان وقال له ليتك تضبط امليقات الذي حيرم منه الناس

تخلف ابن عامر على خراسان حني خرج منها سنة اثنتني وثالثني قيس بن اهليثم فجمع قارن مجعا كثريا من قال اس
ناحية الطبسني وأهل باذغيس وهراة وقهستان فأقبل يف أربعني ألفا فقال قيس لعبد اهللا بن خازم ما ترى قال أرى أن 

رب خبراسان فأنا أمريها وأخرج كتابا قد افتعله فكره ختلي البالد فإين أمريها ومعي عهد من ابن عامر إذا كانت ح
قيس مشاغبته فخاله والبالد وأقبل إىل ابن عامر فالمه ابن عامر وقال تركت البالد حربا وأقبلت قال جاءين بعهد 

  منك
رج قال وسار ابن خازم إىل قارن يف أربعة آالف وأمر الناس فحملوا الودك فلما قرب من عسكره أمر الناس أن يد
كل واحد منهم على زج رحمه ما كان من خرقة أو قطن أو صوف مث يوسعوه ودكا من مسن أو زيت أو دهن أو 

اهالة وقدم مقدمته ستمائة مث أتبعهم وأمر الناس فأشعلوا النريان يف أطراف الرماح وجعل بعضهم يقتبس من بعض 
اج املشركون على دهش وكانوا آمنني على وانتهت مقدمته إىل عسكر قارن نصف الليل وهلم حرس فناوشوهم وه

أنفسهم من البيات ودنا ابن خازم منهم فرأوا النريان مينة ويسرة وتتقدم وتتأخر وتنخفض وترتفع وال يرون أحدا 
  فهاهلم ذلك مث غشيهم ابن

يا كثريا وأخذ خازم باملسلمني ومقدمته تقاتلهم فقتل قارن واهنزم العدو فأتبعوهم يقتلوهنم كيف شاءوا وأصابوا سب
ابن خازم عسكر قارن مبا كان فيه وكتب بالفتح إىل ابن عامر فرضي وأقره على خراسان فلبث عليها حىت انقضى 

  أمر اجلمل

وقد روي انه ملا مجع قارن هذا اجلمع للمسلمني ضاق املسلمون بأمرهم واستشار قيس عبد اهللا بن خازم يف ذلك 
فاخرج بنفسك إىل ابن عامر فتخربه بكثرة من مجعوا لنا ونقيم حنن يف هذه  فقال له إنك ال تطيق كثرة من أتانا

احلصون نطاوهلم حىت تقدم ويأتينا مددكم فخرج قيس فلما أمعن أظهر ابن خازم عهدا وقال قد والين ابن عامر 
لبصرة يغزون على خراسان فسار إىل قارن وظفر به وكتب بالفتح إىل ابن عامر فأقره على خراسان فلم يزل أهل ا

من مل يكن صاحل من أهل خراسان فإذا رجعوا خلفوا أربعة آالف للعقبة فكانوا كذلك حىت كانت الفتنة فاهللا أعلم 
  أي ذلك كان

  فتح عمورية وانتقاضها

وعن سعيد بن عبد العزيز أن عثمان رضي اهللا عنه إئتم بأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما يف أثره اجملاهدين وتقويتهم 
موال ولقد زاد عثمان أهل العطاء مائة مائة وتابع إغزاءهم أرض الروم حىت ذلت عمورية وما دوهنا من مدائن باأل



ضاحية الروم على أداء اجلزية وعلى إنزال مجاعة من املسلمني مدينة عمورية يقاتلون من خلفها فلم يزل املسلمون 
يبلغ ذلك من كان هبا من املسلمني فقتلوهم على فرشهم  هبا حىت بلغ أهل عمورية قتل عثمان رضي اهللا عنه قبل أن

  وانتقض ذلك الصلح
ومتت الفتوح بعثمان رضي اهللا عنه ورمحه فلم تفتح بعده بلدة إال صلحا كان كفر أهلها أو أرض مما افتتح عيال 

  على ما افتتح عمر ال يقوى عليها اجلنود إال بالفيء الذي أفاء اهللا عز وجل على عمر رضي عنه
  مقتل عثمان رضي اهللا عنه

وقتل عثمان رضي اهللا عنه باملدينة يف الثامن عشر لذي احلجة سنة مخس وثالثني وقيل يف وسط أيام التشريق وقيل 
يوم التروية وقيل غري ذلك وال خالف بينهم يف أنه قتل يف ذي احلجة إمنا اخلالف يف أي يوم منه قتل وكانت خالفته 

شهرا وأياما وسنه يوم قتل خمتلف فيها أيضا على ما قيل يف ذلك أنه كان ابن تسعني  إحدى عشرة سنة وأحد عشر
  سنة وقيل ابن مثان ومثانني سنة وقيل ابن ست ومثانني سنة وقيل ابن اثنتني ومثانني وقيل ابن مثانني

أنذر } عليه وسلمصلى اهللا {وقتل رمحه اهللا ورضي عنه ظلما وتعديا مبقدمات فنت نشأت على عهده قد كان رسول 
  هبا وأخرب أن احلق مع عثمان رمحه اهللا ورضي عنه فيها

قال إهنا ستكون فنت كأهنا صياصي فمر علينا رجل متقنع } صلى اهللا عليه وسلم{وروى مرة البهزي أن رسول اهللا 
  فقال هذا وأصحابه على احلق فذهبت فنظرت إليه فإذا هو عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

يقول له إن اهللا ملبسك قميصا تريدك } صلى اهللا عليه وسلم{ة رضي اهللا عنها أهنا مسعت رسول اهللا وحديث عائش
أميت على خلعه فال ختلعه قال فلم أدر ما هو حىت رأيت عثمان قد أعطى كل شيء سئله إال اخللع فعلمت أنه على 

  الذي مسع منه} صلى اهللا عليه وسلم{عهد رسول اهللا 
يسار عثمان ولون عثمان يتغري فلما حصر قيل له } صلى اهللا عليه وسلم{ا أهنا رأت رسول اهللا ويف حديث آخر عنه

  عهد إيل عهدا فأنا صابر نفسي عليه} صلى اهللا عليه وسلم{أال تقاتل قال ال إن رسول اهللا 
} عليه وسلم صلى اهللا{وضايق الناس عثمان رضي اهللا عنه وتبسطوا عليه وآذوه وهو صابر على عهد رسول اهللا 

  راض بقضاء اهللا فيه آمر بكف األسلحة واأليدي كل من انبعث لنصره واق للمؤمنني بنفسه
حدث عبد اهللا بن ربيعة أهنم كانوا معه يف الدار فلما مسع أهنم يريدون قتله قال ما أعلم أنه حيل دم املؤمن إال الكفر 

مي اهللا ما زنيت يف جاهلية وال إسالم وما ازددت لإلسالم بعد اإلميان والزنا بعد اإلحصان أو قتل نفس بغري حق وأ
إال حبا وال قتلت نفسا بغري حق فعالم تقتلونين مث عزم علينا أن نكف أيدينا وأسلحتنا وقال إن أعظمكم غناء 

  أكفكم ليده وسالحه
قول تكون بعدي ي} صلى اهللا عليه وسلم{وقال أبو هريرة ألهل الدار وهو معهم فيها أشهد لسمعت رسول اهللا 

فنت وأمور قلنا فأين امللتجأ منها يا رسول اهللا قال إىل األمني وحزبه وأشار إىل عثمان فقام الناس فقالوا قد أمكنتنا 
  البصائر فأذن لنا يف اجلهاد فقال عثمان أعزم على من كانت يل عليه طاعة أن ال يقاتل

بعد قتله رضي اهللا عنه وقال مصعب هي حلسان وقال ومما ينسب إىل كعب بن مالك يذكر هذه احلال من عثمان 
  ابن أيب شيبة هي للوليد بن عقبة

  فكف يديه مث أغلق بابه
  وأيقن أن اهللا ليس بغافل



  وقال ألهل الدار ال تقتلوهنم
  عفا عن ذنب امرى ء مل يقاتل

  فكيف رأيت اهللا ألقى عليهم العداوة
  والبغضاء بعد التواصل

  دهوكيف رأيت اخلري أدبر بع
  عن الناس إدبار السحاب احلوامل

  الطويل
وقال ابن عمر لبعض من وقع عنده يف عثمان أما واهللا ما نعلم عثمان قتل نفسا بغري حق وال جاء من الكبائر شيئا 

ولكن هو هذا املال إن أعطاكموه رضيتم وإن أعطاه ذوي قرابته سخطتم إمنا تريدون أن تكونوا كفارس والروم ال 
  ا إال قتلوه وفاضت عيناه من الدمع وقال اللهم إنا ال نريد ذلكيتركون أمري

وحسب عثمان رضي اهللا عنه من الفضل العظيم واحلظ اجلسيم إىل ما له يف اإلسالم من اآلثار الكرام والنفقات اليت 
  أنت وليي يف الدنيا واآلخرة} صلى اهللا عليه وسلم{بيضت وجه النيب عليه السالم قوله 

 ١٣٧( ا قتل سقطت من دمه قطرة أو قطرات على املصحف فصادفت قول اهللا تعاىل فسيكفيكهم اهللا ويروى أنه مل
ويقال إن الذي توىل قتله من الذين دخلوا عليه رجل من أهل مصر يقال له جبلة بن األيهم وكذلك كان ) البقرة 

املصريني أنه قال بلغين أن عامة  مجهور الداخلني عليه من أهل مصر فريوى عن يزيد بن أيب حبيب وهو من مجلة
  النفر الذين ساروا إىل عثمان بن عفان جنوا

وعن أيب قالبة قال كنت يف فندق بالشام فسمعت مناديا ينادي يا ويلة النار النار فقمت فإذا أنا برجل مقطوع 
  نار فقلتاليدين من املنكبني مقطوع الرجلني من احلقوين أعمى منكب لوجهه ينادي يا ويلة النار ال

ما لك قال كنت فيمن دخل على عثمان يوم الدار وكنت يف سرعان الناس أو من أول الناس وصل إليه فلما دنوت 
منه صاحت امرأته فلطمتها فنظر إيل عثمان فتغرغرت عيناه بالدموع وقال ما لك سلب اهللا يدك ورجليك وأعمى 

ا أحدثت شيئا غري هذا فخرجت وركبت راحليت حىت بصرك وأدخلك جهنم قال فأخذتين رعدة شديدة وال واهللا م
إذا صرت مبوضعي هذا ليال أتاين آت واهللا ما أدري إنسي هو أم جين ففعل يب الذي ترى وقد استجاب اهللا دعوته 

  يف يدي ورجلي وبصري فواهللا إن بقي إال النار قال أبو قالبة فهممت أن أطأه برجلي مث قلت بعدا وسحقا
ه اهللا ورضي عنه يف الدار مجاعة من الصحابة وأبناء الصحابة يدرءون عنه وقاتلوا عنه يوم الدار وكان مع عثمان رمح

حىت أخرج منهم يومئذ أربعة من شباب قريش حممولني مضرجني بالدم وهم احلسن بن علي وعبد اهللا ابن الزبري 
تبا لكم آخر الدهر ومسع يومئذ ضجة وحممد بن حاطب ومروان بن احلكم وملا أخرب علي بقتله قال للذين أخربوه 

  فسأل عنها فقيل عائشة تلعن قتله عثمان والناس يؤمنون فقال علي اللهم العن قتله عثمان اللهم العن قتله عثمان
  وقال سعيد بن زيد لو أن أحدا انقض ملا فعل بعثمان لكان حقيقا أن ينقض

  جارة كما رمي قوم لوطوقال ابن عباس لو اجتمع الناس على قتل عثمان لرموا باحل
  وقال عبد اهللا بن سالم لقد فتح الناس على أنفسهم بقتل عثمان باب فتنة ال ينغلق عنهم إىل يوم القيامة

  ويف ذلك يقول بعضهم
  لعمر أبيك وال تكذبني
  لقد ذهب اخلري إال قليال



  لقد سفة الناس يف دينهم
  وخلى ابن عفان شرا طويال

  املتقارب
هللا عنها قتله وقتلته فقالت اقتحم عليه النفر الثالثة حرمة البلد احلرام والشهر احلرام وحرمة وذكرت عائشة رضي ا

  اخلالفة ولقد قتلوه وإنه ملن أوصلهم للرحم وأتقاهم لربه
  وقال أمين بن خرمي

  ضحوا بعثمان يف الشهر احلرام ضحى
  فأي ذبح حرام ويلهم ذحبوا
  وأي سنة كفر سن أوهلم
  هنم فتحواوباب شر على سلطا

  ماذا أرادوا أضل اهللا سعيهم
  بسفك ذاك الدم الذاكي الذي سفحوا

  البسيط
  وقال علي بن حامت مسعت يوم قتل عثمان صوتا يقول

  أبشر يا ابن عفان بروح ورحيان
  أبشر يا ابن عفان برب غري غضبان
  أبشر يا ابن عفان بغفران ورضوان
  اهلزج وأحباب التفعيلة األوىل اخلرم

  فت فلم أر أحداقال فالت
واألخبار واألشعار يف هذا املعىن كثرية أعجلتنا عن اإلكثار منها حماولة اخلامتة فنسأل اهللا أن جيعلها مجيلة ويتقبلها 

  قربة إليه وإىل رسوله ووسيلة
  اخلامتة

} عليه وسلم صلى اهللا{وقد انتهى واحلمد هللا ما عملنا عليه يف هذا الكتاب من قصد اإلستيفاء ملغازي رسول اهللا 
ومغازي الثالثة اخللفاء ومل يقع يف خالفة رابعهم يف تقلدها احملتوم بأيام إمارته حمتوم أمدها أيب احلسن علي بن أيب 
طالب رضي اهللا عنه وعنهم من أمثال هذه الفتوح ما نثبته معها وجنري يف إيراده على الطريقة اليت سلكنا مهيعها 

ه من مكابدة الفنت املارجة وحماربته الفئة الباغية والفرقة اخلارجة ما اشتهر عند أهل الستقباله خبالفته رضي اهللا عن
اإلسالم وأغىن العلم به عن اإلعالم ولو كان الغتنمنا به زيادة اإلمتاع وإفادة القلوب واألمساع ألن هؤالء اخللفاء 

اشدون من األئمة وأوىل من صرف إىل تقييد األربعة رضي اهللا عنهم هم بعد نبيهم صلوات اهللا عليه خري األمة والر
أخبارهم وختليد آثارهم عنان اهلمة وأحق من اعتلق من حبهم واإليواء إىل شعبهم والثناء عليهم واإلنضواء إىل 

حزهبم بأوثق أسباب العصمة وأمنت ذرائع احلرمة والرمحة وكل صحابة املصطفى أهل منا لذلك واملوفق من سلك يف 
  لكحبهم هذه املسا

  وما فضل أصحاب النيب وقومه
  ملن رام إحصاء له مبحسب



  ولكنه أجر وزخر أعده
  وأجعله أمين وحصين ومهريب
  سأقطع عمري بالصالة عليهم
  وأدأب يف حيب هلم كل مدأب
  إليك رسول اهللا منها وسيلة

  تناجيك عن قلب حببك مشرب
  يزورك عن شحط الديار مسلما
  ويلقاك باإلخالص مل يتنكب

  الطويل

ومغازي الثالثة اخللفاء رضي اهللا عنهم } صلى اهللا عليه وسلم{ كتاب اإلكتفاء من مغازي سيدنا رسول اهللا مت
وحشرنا معهم وربنا احملمود ال إله غريه وال مرجو إال بركته وخريه برسم الفقري إىل اهللا تعاىل مجال الدين حممد ابن 

 تعاىل به على يد الفقري لعفو ربه القدير حممد بن خليل بن ناصر الدين حممد بن السابق احلنفي احلموي لطف اهللا
إبراهيم احلنفي عامله اهللا بلطفه اخلفي وفرغ من كتابته يف اليوم املبارك هنار األربعاء السادس من صفر سنة ستني 

  ومثامنائة أحسن اهللا عاقبتها آمني وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم 
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